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SCHOOLJAAR 2018-2019
De zomervakantie is afgelopen en iedereen is alweer druk in de weer. Klassen zijn ingericht,
potloden geslepen en leerkrachten en kinderen staan klaar om er een leerzaam en leuk jaar van te
maken.
Na de zomervakantie zou de gemeente beginnen met de sloop van de gymaccommodatie aan de
Touwlaan. Vooralsnog is er geen activiteit maar het betekent toch dat wij met de kinderen van
groep 3 t/m/ 6 van de Nicolaas gaan gymmen in de IJsselhal. Het gymrooster staat zoals u gewend
bent in de schoolgids.
Denkt u er nogmaals aan dat de school echt om 8.30 uur begint en de kinderen al om 8.25 uur na
de eerste bel (kleuters 08.15 uur)naar binnen moeten. Om in een goed communicatiesysteem te
voorzien, vragen we u belangrijke mededelingen (waarvoor ‘s morgens geen tijd is) te noteren op
het magneetbord naast de groep. Zo is de leerkracht op de hoogte van zaken. Het mailadres van
de leerkracht ( zie schoolgids ) is voor zaken die meer tijd en ruimte vragen.
Zoals u heeft kunnen lezen in de NieuwbouwNieuws-07 hebben beide medezeggenschapsraden
ingestemd met de fusie tussen Nicolaas en Fatima. Hierdoor kunnen we het onderwijs waarborgen
voor al onze leerlingen in het centrumgebied van IJsselstein. Het proces vergt natuurlijk tijd. Extra
middagbijeenkomsten zijn ingepland maar de kans bestaat dat er nog meer momenten komen. U
wordt ruimschoots van tevoren ingelicht.
Namens het team mag ik u allen een leerzaam, leuk schooljaar toewensen.
Ruud Driedonks

Erratum
In de schoolgids staan twee foute data. De goede
data staan hieronder vermeld:



23 nov.: eerste rapport mee naar huis
26 april: Koningspeldag valt in de
meivakantie.

benaderd tenzij zij zich hiervoor via deze
activiteitenlijst hebben opgegeven! Geef, als u
meer kinderen op school hebt, hun naam en groep
door in de daarvoor bestemde velden. De
ouderraad of het schoolteam neemt t.z.t. contact
op als uw hulp nodig is. Het schoolteam en de
ouderraad doen zoveel mogelijk hun best om
iedere hulpouder bij de activiteiten te betrekken.
Voor sommige activiteiten is het aanbod erg groot,
waardoor het dan helaas niet mogelijk is om
iedereen hiervoor te vragen. Wij vertrouwen op
uw begrip daarvoor.

Vastenactie 2018
Vlak voor de zomervakantie goed bericht
ontvangen van de gemeente. Het bedrag dat de
kinderen hebben ingezameld voor de vastenactie
wordt verdubbeld. We gaan € 693,92 overmaken
naar Dara Europe. Alle kinderen die hebben
bijgedragen nogmaals hartelijk dank!

Schoolfotograaf
Woensdag 5 september komt de schoolfotograaf.
Alle portret, groep - en broer/zusfoto’s worden
onder schooltijd gemaakt. Na 14.00 uur kunt u evt.
een familiefoto maken. U moet zich daar wel voor
aanmelden via het overzicht op de
magneetborden naast de lokalen. De ouderraad
hangt dit deze week op.
Tip voor de ouders: als de kinderen kleurrijke
kleding dragen, komen de foto’s beter tot hun
recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Kleintjes mogen evt. een knuffel meenemen.

Activiteitenlijst
Jaarlijks helpt een groot aantal ouders bij de
diverse activiteiten op de Nicolaasschool. Als u bij
een of meerdere activiteiten van de school wilt
meehelpen, dan kunt u dit via de website
aangeven. Klassenouders en worden niet
automatisch door de groepsleerkrachten

Informatieavonden
Het is zover. Het nieuwe schooljaar voor de
Nicolaasschool is begonnen. Om u op de hoogte te
stellen van het reilen en zeilen van de school
nodigen wij u hierbij uit voor onze infoavond.
Tijdens deze avond krijgt u inzicht in wat uw kind
in dit jaar te wachten staat. Ook kunt u
kennismaken met de leerkracht(en) die de groep
dit schooljaar begeleiden.
U bent van harte welkom.
Het algemene deel van de infoavond voor
de groepen 1 en 2 zal starten op dinsdag 11
september om 19:30 uur in de speelzaal/aula van
de Nicolaasschool. Na de pauze krijgen de ouders
van de al eerder op school zittende kinderen nog
een persoonlijke aanvulling van de leerkrachten in
het lokaal van het kind.
De informatieavond voor de overige groepen vindt
plaats in de desbetreffende lokalen en op de
volgende data:
De groepen 3, 4 en 5 op woensdag 12 september
om 19:30 uur.
De groepen 6, 7 en 8 op donderdag 13 september
om 19:30 uur.
Wij hopen op uw komst.
De groepsleerkrachten van de Nicolaasschool

BELANGRIJKE DATA:






5 sept.: schoolfotograaf
11 sept.: infoavond gr. 1-2
12 sept.: info-avond gr. 3-4-5
13 sept.: info-avond gr. 6-7-8
13 sept.: info.voorgezet onderwijs (
aansluitend info-avond gr. 8 )
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