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KINDERBOEKENWEEK 2018
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij!
Op een feestelijke manier wordt deze week op woensdag 3 oktober geopend door een
voorstelling op de Nicolaasschool. De kinderen van groep 1 tot en met 8 maken kennis met
het thema ‘Kom erbij!’. Er zullen deze week verschillende activiteiten plaatsvinden op
school. Zo zijn ouders welkom om de dag te starten door kinderen voor te lezen. Elke groep
heeft vanaf maandag 24 september een intekenlijst op het magneetbord hangen, zodat de
klas drie ochtenden kan openen met voorleesouders. Ook vindt er deze week een
creacircuit plaats en zullen de werken in de school te zien zijn. In de bovenbouw wordt er
gestreden voor de titel; ‘Voorleeskampioen Nicolaasschool’. De winnaar heeft de eer om
deze leuke week af te sluiten op vrijdag 12 oktober door elke groep een passend stukje
voor te lezen. Het belooft een leuke week te worden, wij hebben er zin in!
De KinderBoekenWeekCommissie

afdeling evenementen. De gemeente zorgt voor
een goede wegafzetting en bebording zodat er
niet geparkeerd kan worden.

Kerkviering
Vrijdag 21 september zal onze jaarlijkse
woordviering plaatsvinden in de Nicolaasbasiliek
om 9.00. tot ongeveer 9.40. We vieren dat we
samen het schooljaar weer ingegaan zijn en
er weer een fijn jaar van gaan maken! Het thema
dit jaar is: Geef elkaar de ruimte! We nodigen
alle ouders, opa’s , oma’s en andere
belangstellenden uit om de viering bij te wonen.
We hopen dat velen met ons de viering mogen
beleven!!!!

-Groep 7 en 8 starten het project met de
instructeur in de groepen. Vervolgens gaan zij met
de instructeur de praktijk oefenen op de fiets op
het schoolplein. Het is dus de bedoeling dat alle
kinderen van groep 7 en 8 die dag op de fiets naar
school komen. De gymles gaat die dag niet door
vanwege de verkeersactiviteiten. Bij de
activiteiten op het parkeerterrein VVY/YFC en ‘t
Heem zijn Tjennie of Jerry van de ouderraad
aanwezig voor kleine hand-en spandiensten! Het
belooft een topdag te worden! Natuurlijk komt het
thema verkeer deze week veelvuldig aan bod!
Wij wensen iedereen leerzame verkeerslessen!

Groene Voetstappen
In de week van 24 september besteedt de
Nicolaasschool weer aandacht aan het verkeer
en het milieu. Op maandag 24 september doet
onze school mee aan het ANWB Streetwiseproject: -Groep 1 /2 doet in de speelzaal mee aan
het onderdeel Toet toet.: De instructeur van
Streetwise zet in de speelzaal op school allerlei
leer-en lesmaterialen neer en de juf begeleidt de
kinderen vanaf 8.30. De kinderen worden
spelenderwijs wegwijs gemaakt in het verkeer. Groep 3 en 4 volgt het onderdeel Blik en klik . Zij
gaan naar de sporthal ‘t Heem: De kinderen van
groep 3 mogen ‘s morgens om 8.15 bij het Heem
gebracht worden. Om 8.30 begint de les door
een instructeur van de ANWB . Er zal daar in de
zaal een circuit worden opgebouwd waarin de
kinderen kunnen oefenen in het verkeer. Groep
4 is gewoon op school en loopt om kwart voor 10
met de groep naar ‘t Heem toe, waar ze dezelfde
verkeerslessen volgen. -Groep 5 en 6 volgt het
onderdeel Hallo auto. De kinderen van groep 5
kunnen om 8.15 gebracht worden bij het
parkeerterrein van VVY/YFC .Daar worden zij
begeleid door een instructeur van de ANWB . Om
10.15 is groep 6 aan de beurt. Zij volgen dezelfde
lessen. Deze activiteit is gemeld bij de gemeente

Tijdelijk afscheid juf Samentha
Beste ouders/verzorgers,
Ik hoef u niet te vertellen dat er een groot tekort
is aan leerkrachten. Tijdelijk of zelfs vast
personeel is zijn nauwelijks te vinden. Onze
zoektocht naar een goede vervanging voor het
verlof van juffrouw Samentha vanaf 26 november
a.s. heeft tot nu toe ook niets opgeleverd. Om
straks niet voor verrassingen komen te staan, ben
ik gaan zoeken naar andere mogelijkheden.
Vandaar dat we blij zijn u te kunnen vertellen dat
we de oplossing hebben gevonden door gebruik
te maken van het aanbod onze eigen
mensen. Juffrouw Marije en Annemarie zullen de
vervanging voor hun rekening nemen door meer
te gaan werken. Op maandag , dinsdag ,
woensdag gaat Annemarie weer in groep 6 staan
( jammer voor 7 maar ze komt in april weer terug
hoor ) en Marije gaat werken op maandag en
dinsdag in groep 7 ( fulltime dus tot april ).
Ervaring, kennis en deskundigheid zorgen voor
een doorgaande lijn in groep 6 én 7 en dat is fijn
voor school!
Ruud Driedonks

broertjes en zusjes.Barbarakerk, koninginnelaan
1, Nieuwegein 14 oktober, 11.30 uur - 12.00 uur
. Voor Vragen en opgeven: pastor Hedwig (tel.
06-20980748).

LOI-Kidzz
Ieder jaar komt de bekende envelop van LOIkidzz weer via uw kind thuis. Waarom? Omdat
computers niet meer weg te denken zijn en blind
kunnen typen dan een groot voordeel is “. Met
blind typen beter spellen en stellen op de
computer” is de conclusie van het onderzoek aan
de Radboud Universiteit. Waarom LOI? Jaren
terug is hiervoor een keus gemaakt. Het gaf
richting in de wirwar van typecursussen. Het
staat u natuurlijk vrij om uw kind in te schrijven
bij welke cursus dan ook.

Kleutersetjes te koop
We hebben een paar prachtige vintage
kleutertafeltjes voor u. Kleuterniveau, natuurlijk
goed gebruikt maar oerdegelijk. Heeft u
interesse, meld dit dan via
directie@nicolaasschool.nl en wij
reserveren een prachtig exemplaar
voor u ( of misschien wel 2 of 3 ). Toch
liever zelf bekijken en uitzoeken? Kom
dan vrijdag 21 september na de kerkviering in
groep 1/2C en zoek de mooiste uit. Oh ja, er is
slechts een beperkt aantal, hoor

Namens Marloes van Barneveld en Jorien Rijntjes
en Hedwig Mensink

Medewerkersavond
In het kader van elkaar leren kennen en
inhoudelijk op elkaar af te stemmen zijn er vorig
jaar al een aantal
bijeenkomsten
georganiseerd en zo
ook vorige week. In
de
voormalige
Groenvlietschool
kwamen
alle
medewerkers
van
Fatima en Nicolaas bij
elkaar om rond de
thema’s met elkaar
van gedachten te
wisselen. De thema’s
waren: Visie op leren
en
ontwikkelen;
Pedagogische visie; Doorgaande lijn 0-8 jaar;
Gebouw/inrichting buitenruimte; Team van
professionals. De belangrijkste bevindingen
worden verder besproken en uitgewerkt in een

Kind op schoot
Wil je samen met je kindje het geloof
(her)ontdekken, beleven en vieren? Interactief,
spelenderwijs en zonder lang stil te zitten? Kom
dan op zondag 14 oktober naar de eerste Kindop-schoot viering! Voor kleuters en hun

volgende bijeenkomst.

Werkzaamheden
Groenvlietplein
De werkzaamheden (aanleggen/doortrekken
riolering) voor de tijdelijke huisvesting voor de
Fatimaschool op het Groenvlietplein starten op
woensdag 19 september aanstaande al. Dit zal
ca. een week duren. Fa. Jan Snel gaat op 3
oktober beginnen en heeft ca. 2 a 3 dagen nodig
voor de realisatie van de units.

Sponsorloop
NatuurWerkWeek!
Dit jaar staat de NatuurWerkWeek weer voor de
deur. De kinderen van groep 7 en 8 zullen een
week allerlei activiteiten doen in de natuur, maar
dat kan natuurlijk niet zonder kosten. Het
uitgangspunt is dan ook dat de kinderen moeten
ervaren dat ze iets ervoor moeten doen. Alle
kinderen zullen daarom op maandag 15 oktober
om 12.45 uur een sponsorloop lopen om geld in
te zamelen voor de NatuurWerkWeek. De
sponsorloop zal plaatsvinden rondom de school
en de leerlingen zullen zoveel mogelijk rondjes
lopen. Vanaf 24 september zullen ze langs
familie, vrienden en buren gaan om te vragen of
ze willen sponsoren. Mocht u niet benaderd zijn
door een van de leerlingen en u wilt toch een
steentje bijdragen, dan kunt u altijd een leerling
aanspreken. Naast de sponsoring is het ook leuk
als de leerlingen zoveel mogelijk aanmoediging
krijgen bij het lopen van de rondjes om de
school! We zien jullie graag langs de route!!

Smaaklessen
In groep 3 was er op vrijdag 14 september van alles
te proeven. De leskist “Smaaklessen” gaf
aanleiding om de kinderen met veel gezonde
producten kennis te laten maken. Eerst mochten
de kinderen proeven wat er in een bekertje zat.
Citroensap (zuur) suikerwater
(zoet) zout water (zout) en
Tonic
(bitter).
Daarna
moesten ze diverse producten
geblinddoekt en met hun neus
dicht proeven. Dat je neus en
je ogen je soms in de maling
nemen ondervonden de
kinderen toen ze dachten
limonadesiroop te krijgen. Het was echter zout
water met rode kleurstof. Sommige kinderen
wisten zeker dat ze
aardbeien
konden
ruiken maar bij het
proeven kwam de aap
uit de mouw. Daarna
mochten de kinderen
een eigen traktatie
bedenken op basis van
gezonde producten,
waaronder veel fruit,
kaas en een eierkoek.
De resultaten zijn
binnenkort te zien op de poster die in de klas
hangt. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de
gratis boodschappen die we van de Plus kregen.
Jaap Schimmel bedankt!

Juffrouw Nicole
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen jaar heb ik met heel veel plezier op de
Nicolaasschool gewerkt en nog steeds geniet ik
elke dag van de lieve kinderen en mijn gezellige
collega’s. Helaas zal op donderdag 18 oktober mijn
laatste werkdag zijn. Op 25 oktober vertrek ik
namelijk met mijn vriend naar Curaçao om daar
voor een tijdje te gaan werken. Ik wil u bedanken
voor mijn fijne tijd op de Nicolaasschool en wens
jullie het beste! Misschien tot ziens!
Groetjes juf Nicole
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21 sept.: Kerkviering
24 sept. Week van de Groene
Voetstappen
3-11 okt.:KinderBoekenWeek
5 okt.: Studiedag Trinamiek
15 okt: sponsorloop groep 7 en 8

