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In deze nieuwsbrief:

Sinterklaas
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Op zaterdag 12 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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november-december

Alle kinderen mogen op dinsdag 22 november hun schoen zetten.
We hopen dat iedereen de volgende dag iets lekkers 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 maandag 5 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 Sint en zijn pieten brengen een bezoekje
aan de groepen 1 t/m 4. 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!

Leren presenteren

Kerstmis

Diëtiste

Als de Sint is vertrokken, is het tijd voor kerst. Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Op woensdag 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 maken 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.

Schoolfruit
Peuterspeelzaal
Rapporten
Op de app en de website
vindt u het laatste nieuws
en leuke foto’s

De volgende nieuwsbrief
komt in januari uit

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

Op donderdag 22 december wonen de kinderen een voorstelling bij
in de gymzaal. Deze voorstelling wordt verzorgd door leerlingen uit
de groepen 5, 6,7 en 8. Zij oefenen hiervoor tijdens de keuzeactiviteiten ’kerstspel’ en ’kerstkoor’. Alle groepen maken in de klas een decor onderdeel. En alle kinderen mogen uit volle borst meezingen. Zo
is iedereen betrokken bij het kerstspel.
’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.

www.nicolaas-school.nl

De Nicolaasschool app

Of via de app van de Nicolaasschool

Bijna alle ouders maken er al gebruik van. De handige Nicolaas app. Zo bent u altijd op de
hoogte van het laatste nieuws. Wist u trouwens dat u niet altijd een bericht ontvangt als er
iets nieuws op de app staat?
Open dus ook zelf regelmatig de app, om te kijken of er iets nieuws op staat.
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Activiteiten in de ouderkamer

Diëtiste

15-11: Cecilia Adriaanse van Zowel! gaat
met u in gesprek over boosheid, woede en
agressie bij een kind. Wat kunt u doen als
uw kind steeds boos wordt als iets niet loopt
zoals hij of zij wil? Cecilia legt uit hoe u hier
als ouder mee om kunt gaan.
22-11: Sandra Bleiker gaat met u in gesprek over ‘’spelend
leren’’ van peuters en kleuters. In deze themabijeenkomst
praten we over hoe u kunt spelen met uw kind, zodat het
nieuwe dingen leert.
29-11: Deze ochtend sluiten de directieleden aan om samen
met u een kopje koffie of thee te drinken.

Bij het eerste rapport van dit schooljaar ontvangen de kinderen ook een ‘Lekker Fit’ rapport. Hierin staat onder andere 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.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is weer voltallig. Er moesten nieuwe leden
bijkomen en dat is gelukt. Twaalf kinderen uit de groepen 6,
7 en 8 gaan zich dit jaar weer inzetten voor de school, de
leerlingen en de omgeving. Via de website en de app houden we u op de hoogte van wat zij allemaal doen. Op de
website hebben zij ook een eigen kopje, waar zij zelf informatie kunnen plaatsen.
Nationaal schoolontbijt
Vrijdagochtend 11 november hebben wij meegedaan 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 9 november (tot en
met 14 april) krijgen de kinderen drie
keer per week 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.
Peuterspeelzaalnieuws.
De nieuwe peutergroep is van start gegaan! Op dit moment
hebben we vijf 0-groepen waarin kinderen van 2 tot 4 jaar
de kans hebben om zich voor te bereiden op de basisschool.
Iedere dag zien we al “onze” peuters met veel plezier spelen, ontdekken en ontwikkelen. Er zijn nog plaatsen vrij.
Welke kinderen willen nog bij ons komen spelen? Loop gerust langs voor een inschrijfformulier of meer informatie!

Leren presenteren

Rapporten

Dit jaar starten we door de
hele school met ‘leren presenteren’. Kinderen houden
een presentatie, spreekbeurt
of boekbespreking voor de
klas.

Op dinsdag 22 en woensdag 23 november vinden de rapportgesprekken plaats. Wegens groot succes bij de kennismakingsgesprekken aan het begin van dit schooljaar, kunt u
zich hier zelf voor inschrijven via de app of de website.

Zelfs de kleuters houden al
een kleine presentatie over zichzelf.

Anders dan in voorgaande jaren krijgt uw zoon of dochter
het rapport op 22 november al mee naar huis. Zo heeft u de
gelegenheid om het rapport alvast in te kijken en eventueel
met gerichte vragen te komen. Het is handig als u het rapport meeneemt naar het gesprek.

Op deze manier willen we de kinderen leren dat iets presenteren aan een groep erg leuk is. Je leert een logisch verhaal
vertellen. Ook voor de Nederlandse taal is dit belangrijk.

U kunt zich digitaal inschrijven vanaf maandag 7 november.

De kerstvakantie begint op vrijdag 23 december.

Op maandag 9 januari verwachten wij de kinderen weer op school.

