SINTERKLAAS, HIJ IS ER WEER !

Jongens en meisjes, hij is er weer. Sinterklaas is weer in het land. Sinterklaas is weer in
IJsselstein! Onder grote belangstelling van kinderen en hun ouders is Sinterklaas afgelopen
zaterdag in IJsselstein aangekomen. Rond 11.00 uur verwelkomde
de burgemeester de goedheiligman, waarna de Sint, zoals
gewoonlijk, een route met de koets door IJsselstein maakte. Een
druk programma volgde omdat hij samen met de Pieten onze stad
bezocht. Vrijdag lag de bekende rode envelop op het bureau van
meester Ruud. Wat zat er in? De eerste brief van Sint Nicolaas
waarin hij vertelde dat de kinderen hun schoentje op school
mochten zetten. Nu maar afwachten of er nog een brief komt!
Ondertussen is er wel iets met de stoel van Sinterklaas???

Oudertevredenheidsonderzoek
Het oudertevredenheidsonderzoek is afgerond en de resultaten zijn binnen. De respons viel tegen (15%) ,
het resultaat was, ondanks alle commotie van de afgelopen periode, positief. We gaan met het team en
met de medezeggenschapsraad de uitkomsten bespreken en geven daarna terugkoppeling in de
Nieuwsbrief.

De stoel van de Sint is verdwenen!

Paniek paniek, paniek paniek! Beste ouders, hebben jullie het al gehoord van de
kinderen? Wij zijn de prachtige stoel van de Sint kwijt. We hebben deze voor het
laatst gebruikt tijdens de kinderboekenweek. En nu verdwenen weg. Wie o wie
heeft de stoel gezien? We zijn bezig de sint over te halen om tijdens de viering op
een andere stoel te laten zitten. Maar tot nu toe is het nog niet gelukt. Iedere dag
hangt er een brief dat we ergens geen rekening mee hebben gehouden. O, waar is
toch die prachtige blauwe stoel? Lieve ouders, help ons a.u.b. met zoeken.

Versieren...dat willen we toch allemaal!?

De school is naarstig op zoek naar versierders. Niet voor de leerkrachten, want die
zijn al mooi genoeg, maar voor de school. Met name vlak voor de feestdagen is
extra hulp welkom. Vindt u versieren leuk? Is uw eigen huis niet voldoende en wilt u
zich uitleven op school? Of wilt u gewoon de leerkrachten op deze manier een
handje helpen? Heel concreet wordt vrijdagmiddag 8 december vanaf 14.30 uur de
school omgetoverd in een Kerstsprookje. Voor de kinderen zal het een verrassing
zijn als zij de maandag daarna  weer naar school komen.
Laat het ons weten via ouderraad@nicolaasschool.nl en wij zijn u enorm dankbaar!

Back to Koch

Vanaf volgend schooljaar gaan we weer samenwerken met foto Koch. Te veel klachten - waarvoor
overigens wel een goede oplossing werd gezocht - blijken toch meer
structureel van aard te zijn. Gesprekken en nieuwe inzichten hebben geleid
tot een hernieuwde samenwerking. We kijken er naar uit.

Nicolaas shirtjes: collectors items!

Over een aantal jaren zijn ze niet meer te krijgen! Nu nog wel! Oude shirtjes van de Nicolaasschool. Te
kort en te wijd en het blauw is ook niet meer wat het is geweest, maar wat kan ons dat nou schelen.
Het gaat om het sentiment. Wilt u er een, we leggen ze voor u klaar tijdens de rapportavonden!
Trouwens: sponsoren van de nieuwe shirts: bedankt!

Pieten knutselen in groep 3

Afgelopen vrijdag was het weer pieten knutselen in groep 3. Met hulp van 2 moeders en 2 oma’s hebben
de kinderen allemaal van een doos een piet gemaakt. Zwarte, bruine en roetveegpieten. Ook Zielepiet en
Mallepietje zijn te bewonderen in de klas.

NWW
In 2019 gaan de groepen 7 en 8 weer op Natuurwerkweek, In het kader hiervan zijn we deze maand gestart
met de eerste actie om geld bij elkaar te krijgen voor deze mooie week. We hebben gekozen voor een actie
die in het teken staat van de natuur. Door zakjes met vogelvoer te kopen zorgt
u
er niet alleen voor dat de vogels goed de winter doorkomen, maar voor elk
verkocht zakje krijgen wij als school ook wat geld, dat we kunnen gebruiken
voor onze natuurwerkweek. Een bakje vogelvoer kost € 3,00. Daarvoor krijgt u
200 gr. strooivoer, 2 mezenbollen en 1 pindanetje. Bij elke groep hangt een
intekenlijst. Betaling bij levering.

Ouderraad
Begin van het schooljaar is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar aangekondigd.
Wij hebben geen bezwaren ontvangen en daarom is de ouderbijdrage definitief vastgesteld op € 50, = per
leerling. Op dit moment heeft bijna 70% de ouderbijdrage voldaan. Mocht u dit nog niet overgemaakt
hebben willen wij u vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen op IBAN: NL59RABO0159286573 o.v.v.
Ouderbijdrage 2017-2018 met vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit. De
ouderbijdrage is inclusief het schoolreisje en exclusief de kosten Natuur Werk Week groep 7 & 8 en de
eigen bijdrage busvervoer zwemonderwijs groep 4 en 5.
Mocht u vragen hebben over de vrijwillige ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met Irene Hilhorst
(penningmeester ouderraad), via ouderraad@nicolaasschool.nl

Kinderpostzegelactie 2017

Wat een mooi bedrag heeft groep 7 van onze school ingezameld. Bij de
Kinderpostzegelactie zetten kinderen zich in om andere kinderen te helpen.
Kinderpostzegels is: voor kinderen, door kinderen! Dat maakt deze actie heel
bijzonder. En daarom zijn we ontzettend trots op jullie.

Kijk ook op onze Facebookpagina

