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Sinterklaas
Op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Nederland. Op de
Nicolaasschool wordt dit natuurlijk gevierd. In de klas volgen wij de gebeurtenissen van Sint en zijn Pieten door te kijken naar het Sinterklaasjournaal. Zo leven we mee met de avonturen die zij beleven!
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Op de website vindt u het
laatste nieuws en foto’s van
verschillende activiteiten!

Alle kinderen mogen op dinsdag 17 november hun schoen zetten. We
hopen dat iedereen de volgende dag iets lekkers en een cadeautje in zijn of haar schoen zal
vinden. Het is nog even afwachten of de Rommelpieten weer langskomen. Gelukkig kunnen
de kinderen van de Nicolaasschool heel goed opruimen!
Op vrijdag 4 december viert Sinterklaas zijn verjaardag op school. Om 08:45 uur komt hij met
zijn Pieten aan op het schoolplein van het hoofdgebouw. Ouders zijn ook welkom om Sinterklaas binnen te halen. De groepen 1 t/m 4 brengen een bezoekje aan de Sint en zijn Pieten in
de grote gymzaal. De groepen 5 t/m 8 genieten in de klas van de surprises. De dag eindigt om
12:30 uur. De kinderen zijn dus eerder uit die dag!
Kerstmis
Als de Sint is vertrokken, is het tijd voor kerst. Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Op maandagochtend 7 december starten de groepen in hun eigen
lokaal met het versieren van de kerstboom en steken we de kaarsjes
aan. In deze periode besteden we ook extra aandacht aan de wijkbewoners. De kinderen versieren kerstkaarten en bezorgen ze bij de omwonenden van de Nicolaasschool. Tijdens het keuzeprogramma worden
kerststukjes gemaakt die in de wijk bij oudere en zieke buurtbewoners
langs worden gebracht.
Op donderdag 17 december wonen de kinderen een voorstelling bij in
de gymzaal. Deze voorstelling wordt verzorgd door leerlingen uit de
groepen 6,7 en 8. Zij oefenen hiervoor tijdens de keuzeactiviteiten ’toneel/voorlezen’ en
’zang’.
Alle groepen maken in de klas een decor onderdeel. En alle kinderen mogen uit volle borst
meezingen. Zo is iedereen betrokken bij het kerstspel.

De volgende nieuwsbrief
staat in januari op de site
en op de app.

E-mail:

’s Avonds is er uiteraard het kerstdiner en mogen alle kinderen in hun mooiste kleding naar
school komen. We hopen weer te kunnen genieten van al het lekkers dat door de ouders
wordt gemaakt. Houd u er rekening mee, dat alle ouders uit de klas iets te eten maken. U
hoeft dus maar voor 5 personen iets mee te geven. Als er toch eten over is na het kerstdiner,
dan geven we dit mee naar huis.

info@nicolaas-school.nl
De nieuwsbrief kunt u ook
lezen op onze website.

Kamp groep 8

www.nicolaas-school.nl

Het kamp van groep 8 was ontzettend leuk. Dat heeft u natuurlijk dagelijks op de ‘Nicolaasapp’ kunnen lezen. We hadden heerlijk weer, we hebben leuke spellen gedaan en de sfeer
was uitstekend.

Of via de app van de Nicolaasschool

We hebben genoten van het heerlijke eten en van elkaars gezelschap. Jammer dat we maar
een week zijn gegaan!

Jaargang 2015-2016
Activiteiten in de ouderkamer
17-11 Een workshop voor ouders, gegeven door de schooldiëtiste Maryam Tabibi. Tijdens de workshop legt zij het belang van gezonde tussendoortjes uit en geeft zij hier voorbeelden van. Ook besteedt ze aandacht aan het avondeten.
Daarna gaat u zelf aan de slag met het bereiden van gezonde
tussendoortjes en kan er natuurlijk geproefd worden
24-11 Een medewerker van ‘Zowel!’ gaat met u in gesprek
over‘ social media’. Hoe kunt u uw kind begeleiden bij het
veilig gebruiken van het Internet en mobiele telefoons? Hoe
behoedt u hen voor de risico’s waar kinderen aan blootgesteld worden.
1-12 Deze ochtend is er geen thema, maar bent u wel van
harte welkom om gezellig koffie te drinken.
8-12 Verpleegkundige Rachel, van het centrum voor Jeugd
en Gezin gaat met u in gesprek en geeft u advies over een
nog nader in te vullen thema.
Uitlegavond Voortgezet Onderwijs
Op dinsdagavond 10 november is de uitlegavond over het
Voortgezet Onderwijs. Op deze avond
vertellen we de ouders van de leerlingen
van groep 8, wat hen dit jaar allemaal te
wachten staat met het oog op het Voortgezet Onderwijs. Ook hebben wij VO scholen uitgenodigd, zodat u kunt luisteren wat
verschillende scholen te bieden hebben.
De deuren gaan om 18.45 open . Om 19.00 uur beginnen
we.
Theatervoorstelling voor groep 7 en 8
Op 19 november wonen de groepen 7 en 8 een interactieve
theatervoorstelling over sociale media bij. Het stuk heet
‘iSocial ‘ en theatergroep ‘Zwerm’ voert het op. Deze voorstelling stond gepland in september, maar toen was er een
acteur ziek. De groepen 6 hebben de voorstelling al wel gezien. Zij hebben genoten.

Diëtiste
Bij het eerste rapport van dit schooljaar ontvangen de kinderen ook een ‘Lekker Fit’ rapport. Hierin staat o.a. de BMI
van uw kind vermeld. De BMI zegt iets over de verhouding
tussen de lengte en het gewicht. Zoals u waarschijnlijk
weet, werkt diëtiste Maryam op de Nicolaasschool. Als wij
ons zorgen maken over de BMI, nemen wij contact met u
op. Wij overleggen dan met u of begeleiding door de diëtiste prettig is voor uw kind. U kunt zelf ook het initiatief nemen. Als u denkt dat begeleiding door de diëtiste noodzakelijk is, kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind.

Nationaal schoolontbijt
Vrijdagochtend 13 november doen wij mee aan ‘Het Nationaal Schoolontbijt’. Alle kinderen ontbijten lekker in de klas.
Schoolfruit
Omdat wij gezonde voeding belangrijk vinden doen we ook dit jaar weer mee met het
schoolfruitprogramma. Vanaf 2 november krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag groente en/of
fruit aangeboden in de klas. Met het schoolfruitprogramma
willen wij de kinderen kennis laten maken met diverse fruitsoorten en hen stimuleren om dagelijks fruit mee te nemen.

Rapporten
Op dinsdag 24 en woensdag 25 november vinden de rapportgesprekken plaats. U ontvangt een briefje met daarop
de dag en tijd waarop u verwacht wordt. De leerlingen van
de groepen 8 moeten samen met hun ouders aanwezig zijn
bij dit gesprek.
Ook voor de ouders van de groepen 0 zijn er 10 minuten
gesprekjes gepland in deze periode.

Expositie
Op woensdagmiddag 18 november is er een expositie bij
‘Kinderatelier Punt 5 ‘,van de kinderen uit de groepen 6.
De opening is om 12.45 uur.

De kerstvakantie begint op vrijdag 18 december.

Op maandag 4 januari verwachten wij de kinderen weer op school.

