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SCHOOLJAAR 2017-2018
 Beste ouders/verzorgers,
 Voor het nieuwe schooljaar staat weer een aantal speerpunten op de agenda:
-

-

ZIEN: dit jaar worden we begeleid bij het invoeren van een leerlingvolgsysteem waarbij we de
sociaal-emotionele ontwikkeling volgen.
CULTUUR MET KWALITEIT: Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een samenwerkingsproject
tussen alle Trinamiekscholen en Kunst Centraal waarbij voor de komende drie jaren vooral het
Muziekonderwijs zal worden verbeterd.
HOGE VERWACHTINGEN: het klinkt als een open deur en natuurlijk hebben wij hoge
verwachtingen naar alle kinderen. Maar in het bijzonder bedoelen we de kinderen die meer dan
gemiddeld presteren.

Jufrouw Madelon staat naast Marie- José in groep 4 en juffrouw Marije geeft samen met juffrouw
Samentha les in groep 7 (en op woensdag in groep 8). Juffrouw Patty is in blijde verwachting en eind
december/ begin januari is de verwachte bevallingsdatum. Dit betekent dat zij vanaf 20 november met
verlof is en wij op zoek gaan naar een goede vervanging. U hoort nog van ons.
Ik wens u namens het team een heel fijn nieuw schooljaar toe.
Ruud Driedonks

Schoolfotograaf

Vastenaktie 2017

Volgende week woensdag 30 augustus zal de
fotograaf onze school bezoeken. Zoals
gewoonlijk vraagt hij/zij of de kinderen
kleurrijke kleding willen dragen.

We weten allemaal nog wel dat tijdens de
vastentijd de kinderen voor Cambodja geld
hebben ingezameld. Voor de zomervakantie
kregen we het bericht dat de gemeente het
bedrag heeft verdubbeld en er dus € 809,93 is
overgemaakt. Namens de kinderen uit
Cambodja: bedankt!

Informatie avonden
Ook dit jaar zijn er voor de groepen 1 t/m 8
informatieavonden. Noteert u de volgende data
in uw agenda: - dinsdag 5 september: Info
avond groep 1 – 2: start 19.30 uur. Woensdag
6 september: Info avond groep 3, 4 en 5: start
19.30 uur. Donderdag 7 september: Info avond
groep 6, 7 en 8: start 19.30 uur. De info-avond
voor groep 8 zal iets langer duren ivm de
voorlichting over het voortgezet onderwijs.

Activiteiten ouders
Wilt u meehelpen om Palmpaasstokken te
versieren, het kerstdiner te begeleiden, luizen
te pluizen of wilt u zich inzetten voor iet
anders? Vink dan snel uw keuze aan via de
online
lijst
https://goo.gl/forms/WQVuhbGp8NBt6al52.

Alleen de ouders, die op de activiteitenlijst
voorkomen, worden door de leerkrachten
benaderd. Ouders van kleuters, die tijdens dit
schooljaar instromen, kunnen zich bij de
leerkracht aanmelden.

Nieuwe collega
Beste ouders,
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Nicole
Kraan en na de herfstvakantie werkzaam als
onderwijsassistent in groep 1/2. Ik ben 25 jaar
en woon in het gezellige Vleuten. In mijn vrije
tijd vind ik het heerlijk om te sporten. Ik kijk er
naar uit om samen met de kinderen en Maja
Schalkwijk er een mooi schooljaar van te
maken. Ik hoop u allen te ontmoeten tijdens
de informatieavond op 5 september. Tot ziens!
Groetjes Nicole Kraan

Zwembijdrage groep 5
De periode schoolzwemmen voor groep 5 is
alweer begonnen. Wilt U zo vriendelijk zijn de
bijdrage zwemvervoer van € 51,- over te maken
op rekeningnummer:
NL41 INGB 066.64.09.846
t.n.v. Stg. Trinamiek inzake Nicolaasschool te
IJsselstein o.v.v. naam kind, zwembijdrage
2017-2018.

Ouderbijdrage 17-18
Ook dit jaar willen we prachtige activiteiten
organiseren. We hebben uw bijdrage daarom
weer hard nodig. Graag verzoeken wij u om
€ 50 per kind vóór 13 oktober 2017 over te
maken naar Ouderraad Nicolaasschool, IBAN
NL59 RABO 0159286573 onder vermelding van
naam en groep van uw kind(eren). Dit bedrag is
ouderbijdrage én bijdrage schoolreisje. Indien
de ouderbijdrage voor u financieel lastig is, dan
zoeken wij naar een oplossing. Neem hiervoor
contact op met onze penningmeester, Irene
Hilhorst
bereikbaar
op
ouderraad@nicolaasschool.nl

Groep 3

Vol verwachting klopt ons hart…. dit jaar zijn
17 kinderen gestart
in groep 3. Wat was
het spannend deze
eerste week. Alles
was nieuw en we
gingen natuurlijk ook
voor de eerste keer
naar de gymzaal aan
de Touwlaan.
Eén van de dingen
die de kinderen wel
heel leuk vonden
was het werken met
de
nieuwe
letterdozen. De eerste
keer mochten de
kinderen
allemaal
woordjes maken met
de letters die ze al
kende
vanuit
de
kleuters. Ook het
schrijven was best wel
spannend.

Ook hebben we al met de chromebooks
gewerkt en geoefend hoe we daarbij in moeten
loggen. Het was een leuke eerste week.

Kerkviering
Graag nodigen wij u, maar ook opa’s en oma’s
en andere bekenden uit voor de kerkviering op
vrijdag 15 september om 9.00 uur in de
Nicolaasbasiliek. In de volgende nieuwsbrief
meer informatie over de viering.
BELANGRIJKE DATA:
Infoavond 5 sept: groep 1-2: 19.30 uur
Infoavond 6 sept: groep 3,4,5: 19.30 uur
Infoavond 7 sept: groep 6,7,8: 19.30 uur.
Infoavond groep 8 is aansluiten voorlichting
voortgezet onderwijs
Kerkviering: 15 sept.: 09.00 uur Basiliek
Groene Voetstappenweek: 18-22 sept. voor
alle groepen een week in het kader van de
duurzaamheid.
Informatie-avond Ontwikkeling Touwlaan: 11
sept: 19.30 uur

Kijk ook op onze Facebookpagina

