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CARNAVAL
Zijn we er klaar voor? Vrijdag 9 februari gaan wij in de leutbunker van de Nicolaasschool
weer Carnaval vieren. De kinderen mogen die dag allemaal
verkleed naar school komen.
Om half 9 zal het team de kinderen buiten op komen halen
om in een grote polonaise naar binnen te gaan. De kinderen
kunnen dan in de klas gaan zitten, waar we elkaar natuurlijk
kunnen bewonderen. In de loop van de ochtend zal een
afvaardiging van de ouderraad groepsfoto’s
maken in de klas die later op de website
worden gezet. In de loop van de dag zullen er allerlei gezamenlijke
activiteiten zijn. Waaronder hossen in de aula met de Slotheer van IJsselstein
en zijn knecht
Kees de Aap.
Deze
gezamenlijke
activiteiten
wisselen
we
af
met
rustmomenten in de groep. En
natuurlijk kunnen de kinderen
weer meedoen met Nicolaas
Got Talent. Iedere klas zal een
afvaardiging sturen.

De kinderen hoeven die dag geen tussendoortje mee te nemen. Hier zal de OR voor zorgen.
Ook voor de allergie-kinderen zal de OR een passende versnapering verzorgen. Voor de lunch
moeten de kinderen wel zelf hun eten en drinken meenemen. Nog even een punt van
aandacht: We nemen op de Nicolaasschool nooit confetti mee en ook geen spuitbussen
met serpentines.

Vogelvoeractie
Laat nu de winter maar komen. Alle bestellingen
vogelvoer zijn aan de kinderen meegegeven en
afgeleverd in week 4. De netto-opberngst voor de
Natuurwerkweek in 2019 is € 554,40. Daar kun je
aardig wat pinda’s voor wegknabbelen. Goed
gedaan jongens en meiden van groep 6 en 7!

Geboorte Matt Logan
Bericht gemist? Op 10 januari 2018 is een nieuwe
wereldburger geboren. Matt Logan, zoon van
Patty Wilschut en Melvin van den Hoven. Wij
wensen ouders en kind heel veel geluk!

Verjaardag juf Annemarie
Op vrijdag 2 februari heeft juf Annemarie haar
verjaardag gevierd. In de ochtend zijn we naar het
Museum IJsselstein geweest voor het verhaal van
Jet en Jan. De leerlingen hebben daar koffiebonen
gemalen, sokken gestopt, wassen met een wasrek,
bikkelen, een plattegrond gemaakt en geschreven
met mooie letters. Op school hebben de leerlingen
daarna tomaten met sojasaus, citroenen met veel
suiker en verschillende soorten melk geproefd.
Sommige wisten niet dat het zo lekker kan zijn! Als
afsluiter hebben we een genoten van een film én
stukjes van ons zelfgebakken brood gegeten. Het
was een zeer geslaagde dag!

Bezoek aan de bibliotheek
3D Printer
Zoals u wellicht al gemerkt heeft staan er twee 3D
printers bij de bovenbouw. Na een mooi
ontwerpproces in de voorgaande weken, wordt nu
alles geprint!

Donderdag 25 januari bracht groep 3 een bezoekje
aan Bibliotheek IJsselstein. We werden eerst
welkom geheten en naar een speciale
voorleesruimte gebracht. Daar mochten we kijken
en luisteren naar het boek “de grote gevaarlijke
Grompel” Daarna kregen we informatie over de
diverse soorten boeken die je in de bieb kunt
lenen.
Ook
brachten we
een bezoekje
aan
de
kinderafdeling
waar
de
kinderen zelf
een
boek
konden lenen.
Het was erg leuk.

Belangrijke data
Groep 7 in de krant!
Heeft u ook afgelopen woensdag de Zenderstreek
gelezen? Dan heeft u vast ook gezien dat onze
groep 7 in de krant stond! Tijdens de Nationale
Voorleesweek heeft iedere klas een eigen krant
gemaakt, die u toegestuurd heeft gekregen.
Tijdens een van de middagen dat we aan de krant
werkten, is Lysette Verwegen bij ons in de klas
geweest om te kijken hoe wij de krant in elkaar
zetten. Zij was erg enthousiast over hoe goed de
kinderen met elkaar samenwerkten en hoe serieus
zij hun taak namen. En het resultaat mocht er ook
zeker zijn!

09 febr.: CARNAVALSDAG
16 febr.: OPEN DAG VOOR ORIËNTERENDE
OUDERS VAN 9-12 UUR

