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eindredactie Ruud Driedonks

27 november 2018

HIJ KOMT, HIJ KOMT….
Zoals iedereen weet is Sinterklaas al IJsselstein
aangekomen. De pieten hebben meester Ruud een brief
gestuurd met een verzoek. Ze hebben gezien dat we de
leerlingen op de Nicolaasschool in de klassen veel laten
bewegen om taal en rekenen aan te leren. Zo zagen de pieten
dat we veel doen aan het coöperatieve leren. Mees Piet, de
meester van de nieuwe Pieten, wil in Spanje ook op deze manier lesgeven. Iedereen heeft al op het
Sinterklaasjournaal gezien dat het nog niet echt goed met de nieuwe pieten gaat. Ze maken de
pakjes open en eten stukjes van de letters op. Ze stoppen de verkeerde letters in de dozen. En nu is
mees Piet er achter gekomen dat de nieuwe pieten niet kunnen lezen. Mees Piet heeft ons gevraagd
of we lessuggesties met hem willen delen. Natuurlijk willen wij de nieuwe pieten graag helpen.
Iedere groep zal een les maken en deze delen met Mees Piet.
Vanaf 26 november zal er iedere dag in de Pietenhoek door één van de groepen een lessuggestie
opgehangen worden. Kleine stukjes van de les zullen gefilmd worden en intern aan de andere
groepen worden getoond. Beste ouders, kom vooral de lessuggesties bekijken zodat u weet waar
uw kind het over heeft. En natuurlijk gaat Sinterklaas onze school ook dit jaar niet voorbij. Op
woensdag 5 december komt hij ’s morgens onze school bezoeken.De leerkrachten verwachten hem
samen met de kinderen te mogen begroeten op de Jacob Marislaan tussen 8:45 en 9:00 uur. Daarom
verzoeken wij de ouders om te zorgen dat er geen auto’s meer geparkeerd staan om die tijd.
Verder nog een puntje van aandacht: De leerlingen van de Nicolaasschool zijn die dag al om 12:00
uur uit, en hoeven geen tussendoortje en/of eten mee te nemen.
Wij wensen iedereen een gezellig Sinterklaasfeest!

Sponsorloop

Voorstelling Drie drama Maas,

De sponsorloop van voor de herfstvakantie
heeft een enorm bedrag opgeleverd. De
meisjes en jongens hebben gelopen alsof
hun leven er vanaf hing. Het bedrag dat
daarna bij hun sponsoren is opgehaald is
enorm. Een bedrag van € 3149,55, een
recordbedrag. Pluim voor groep 7 & 8.

Afgelopen woensdag 14 november was er in
de speelzaal een voorstelling drama voor de
kinderen van groep 3 en 4. Het verhaal ging
over een drieling die waren weggelopen van
huis. Gelukkig liep het verhaal toch goed af.
De drieling kwam weer veilig thuis.

Pieten Knutselen
Vrijdag 23 november was er weer het
jaarlijkse Pieten knutselen in groep 3. Deze
keer konden de kinderen kiezen om een
zwarte piet of een roetveegpiet te maken.
Hartelijk dank aan de hulpmoeders.

Belangrijke data
28 november: strooipieten…….
29 november: schoentje zetten
groepen 1-4
05 december: Sinterklaasviering t/m
12.00 uur.
‘s Middags alle kinderen vrij.

