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LEVEN IN VRIJHEID

Jaarlijks viert stichting VrijheidsFestival IJsselstein (VFIJ) met alle IJsselsteinse scholen
dat wij en jullie in vrijheid leven. Dat ‘leven in vrijheid’ niet vanzelfsprekend is, wordt in
heel Nederland benadrukt op 4 en 5 mei. De Oranjevereniging IJsselstein organiseert
ieder jaar op 4 mei de dodenherdenking en op 5 mei het bevrijdingsfeest. Alle kinderen
van groep 8 zijn uitgenodigd om bij de dodenherdenking in IJsselstein aanwezig te zijn.
Er zal een krans gelegd worden en de kinderen die er zijn mogen een roos bij het
monument plaatsen. Op de website van de Oranjevereniging kunt u het programma
met de tijden nalezen: http://www.orvij.nl/programma-4-mei.html. Dit jaar heeft
stichting Vrijheidsfestival IJsselstein voor de 10e keer een viering gehouden in het
Fulcotheater. Alle leerlingen uit groep 8 van de basisscholen en de 1e klassen van het
voortgezet onderwijs in IJsselstein waren aanwezig, om met elkaar stil te staan bij wat
het betekent dat we leven in vrijheid. Een aantal kinderen heeft tijdens deze viering een
bijdrage geleverd voor dans of toneel, er was een woordje van burgemeester Patrick
van Domburg en ook het Veteranen Instituut kreeg een plek in de voorstelling. In
aanloop naar deze viering is aan alle scholen gevraagd een ontwerp te maken voor een
knikkertegel rondom het thema Vrijheid. Deze ontwerpen hangen tentoongesteld in
het gemeentehuis. Omdat VFIJ dit jaar 10 jaar bestaat, hebben alle scholen hun eigen
knikkertegel en een heel mooi boekenpakket gekregen. Onze dank daarvoor! Foto's van
deze viering kunt u vinden op de website: http://www.vfij.nl
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Snuffelstage
Kleine kinderen worden groot. Eerst zitten ze op
de basisschool. Daarna gaan ze naar het
voortgezet onderwijs. Vervolgens gaan sommigen
nog studeren en de anderen werken. Zo kan het
voorkomen dat kinderen die vroeger op de
Nicolaasschool hebben gezeten de school
benaderen om bijvoorbeeld een snuffelstage te
lopen op de school. Met als doel dat ze voor een
korte periode kennismaken met de verschillende
kanten van een beroep. En ook studentes
benaderen ons voor verschillende opdrachten.
Binnen de Nicolaasschool proberen we, als er
ruimte voor is, die kinderen de gelegenheid te
geven. Melanie den Hartog en Lotte Klomp
hadden de school ook benaderd om de
verschillende kanten van het beroep voor een
korte periode te mogen volgen. Vandaar dat zij in
de kleuterklas van juf Nicole en juf Maja een aantal
dagen aanwezig zijn geweest.

Het kabouter-lentepad.
Op vrijdag 6 april heeft de kleutergroep een
kabouterpad gelopen wat stond in het teken van
de lente. Het weer was
prachtig en de kinderen
waren enthousiast. De

luisteren naar
een verhaaltje
enz. Kortom, het was een gezellige middag.
Ouders, bedankt! Het was weer top geregeld.

Buitenlessen
Naar voorbeeld van groep 3 heeft ook groep
een eerste buitenles gevolgd. Zij hebben
keersommen gesprongen . In de klas
hebben we een tafelblad gemaakt.
Vervolgens kreeg iedere groep 2
tafelreeksen. De uitkomsten mochten ze in
de vakken van het hinkelspel zetten en
daarna konden ze de keersommen al
springend opnoemen. Vervolgens kreeg
iedereen een sleutelhanger en konden ze
die in een vak werpen en al hinkelend daar
naar toe gaan. Ondertussen werden de
tafels geoefend.
We zijn van plan om regelmatig een
buitenles te gaan geven. De kinderen zijn
erg enthousiast!

Kikkervisjes groep 5
ouders hadden weer hun
best gedaan om een
geweldig leuk kabouterpad
uit te zetten. De kinderen
hebben
genoten.
Zo
konden de kinderen een
schat zoeken, de groei van
een bloembol op logische

De kinderen van groep 5 genieten van het
projectje ‘van kikkerdril tot kikker”.
In de groep staat een aquariumbak met
kikkerdril. Inmiddels zwemmen er heel wat
kikkervisjes in de bak . De kinderen hebben
filmpjes gezien hoe kikkerdril ontstaat en
hoe het kikkervisje langzamerhand

verandert, achterpootjes krijgt, voorpootjes
en uiteindelijk een kikker wordt.

Over een kleine
Zaaien in groep 4
Ook in groep 4 is het lente. Aardappels zijn
omgetoverd in aardappelmannetjes en
aardappelvrouwtjes en op de kop groeit
tuinkers. Verder zijn er Afrikaantjes gezaaid
door de kinderen. Zij mogen hun plantjes
mee naar huis nemen om in de tuin te
planten, zodat ze er optimaal van kunnen
genieten!

Scheidsrechter
Voor het schoolvoetbaltoernooi dat na de
vakantie gehouden zal worden, zijn wij op
zoek naar een scheidsrechter voor
woensdag 23 mei. Wie o wie wil er voor
onze school fluiten??? U kunt zich
aanmelden bij juf Marije, groep 7.

mol die …….
Op een dag komt de kleine
mol boven de grond om te
zien of de zon al op is. En
dan gebeurt het. Het is
rond en bruin en ziet eruit
als een worst. En het
ergste is: het komt precies op zijn kop terecht. Wie
heeft dat gedaan? De mol gaat meteen op
onderzoek uit!De komende week zal groep ½
werken aan het thema mol. Op woensdag 16 mei
gaan zij kijken naar de voorstelling “ Over een
kleine mol die…”. Over een kleine mol die…is een
vrolijke slapstickvoorstelling vol dieren en
dierenpoep, gebaseerd op het bekende
prentenboek Over een kleine mol die wil weten wie
er op zijn kop gepoept heeft van Werner Holzwarth
en Wolf Erlbruch. De voorstelling wordt gespeeld
op een lange loper. Het publiek zit eersterangs aan
twee kanten langszij. Er zijn twee acteurs: de een
speelt de mol, de ander alle andere dieren. Het
spel is fysiek en clownesk. Direct contact met het
publiek maakt er een belangrijk onderdeel van uit.

Koningsspelen
Wat was het een leuke, gezellige, zonnige
en sportieve dag! De start met ontbijt in de
klas, de dans Fitlala op het grote plein en
allerlei
verschillende
sporten
spelonderdelen per bouw. Het was

fantastisch! Ouders, bedankt voor jullie hulp
op deze ochtend!

Sparen voor School
Airmiles sparen met de hele buurt.
Van 3 april t/m 8 juli 2018 sparen
we met de hele buurt voor de
Nicolaasschool. U doet toch ook
mee? Met 100000 Air Miles kunnen we nieuwe
sport-en spelmaterialen aanschaffen. Als we met
zijn allen sparen komt dat doel snel in zicht!
Aanmelden en meesparen is heel makkelijk via
airmiles.nl/nicolaasschool. U kunt kiezen: airmiles
doneren uit uw bestaande tegoed óf alle airmiles
die tot 8 juli spaart, gunnen aan de
Nicolaasschool. Wilt u ons extra blij maken? Dan
kan allebei natuurlijk ook! Meer lezen…uw kind
krijgt de folder mee.

BELANGRIJKE DATA:


27 april t/m 9 mei: Meivakantie



10, 11 mei: Hemelvaartvakantie



15 mei: NB 27-17



15 mei: Ouderraadsvergadering



Schoolvoetbal:
Woensdag 16 mei: jongens 7-8
Woensdag 23 mei: meisjes 5-6 en7-8
Woensdag 30 mei: jongens 5-6 en
groep 4

Kijk ook op onze
Facebookpagina!

