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In de eerste plaats wensen wij u allen een heel gelukkig nieuwjaar en dat alles wat u wenst
uit mag komen! Het zal een bijzonder jaar worden, dat is zeker. Een jaar van terugblikken
maar vooral ook kijken naar de toekomst. Een toekomst die langzamerhand steeds meer
vorm krijgt maar op een aantal fronten ook nog onzeker is. De beide teams zijn op belangrijke
thema’s zoals doorgaande leerlijnen, pedagogische aanpak, teambuilding bezig elkaar te
vinden. Studiemomenten staan gepland om ervoor te zorgen dat de overgang naar één
school soepel verloopt. Kijkt u dus nog even goed op de activiteitenplanner bladzijde 30 in
de schoolgids en noteer de data in uw agenda. Let op de studiemiddag én studiedagen. We
gaan er een mooi jaar van maken.
Namens het team van de Nicolaasschool
Ruud Driedonks

Schoolproject “ De
Regenboogslang”
Eens in de 2 jaar hebben we op school een
project, dat we met de hele school doen.
Dit jaar gaat het over de Aboriginals in Australië.
Zoals u waarschijnlijk al gezien heeft, zijn de ramen
beschilderd in het thema (bedankt Marloes en
Marlous!). We starten woensdag 16 januari met
de introductie. De leerkrachten zijn verkleed en er
wordt voor alle kinderen in de speelzaal een
schaduwspel opgevoerd waarin het thema wordt
geïntroduceerd. Vervolgens gaan we in alle
groepen aan het werk rondom het thema. De
leerkrachten gaan o.a. op het beeldende vlak, op
literair gebied en op muziek/dansgebied aan de
slag. Daarnaast wordt er in elke groep een keer
een gastles gegeven door een dansdocent of een
docent beeldende vorming. We sluiten het project
af op woensdag 6 februari. We nodigen u nu alvast
uit om uw agenda woensdagmiddag 6 februari
vanaf 12:30 uur vrij te houden zodat u op school
kunt komen kijken naar optredens, kunstwerken
enz. van uw kind op onze school. Ook opa’s en
oma’s, oppassers zijn van harte welkom!
Vanzelfsprekend volgt hier nog meer info over!!!
Tevens zoeken we iemand die de didgeridoo kan
bespelen. Heeft u een tip kunt u dit melden bij de
leerkracht. We wensen iedereen veel plezier!

Kerstmarkt
Wat was het tijdens de kerstviering leuk versierd
op het plein. Een echte kerstmarkt met hapjes en
drankjes. Prachtige kunstwerken, gemaakt door
de kinderen en een heleboel ouders die bereid
waren zich in te zetten voorafgaand en tijdens de
kerstmarkt. Ook het orkestje heeft weer goed
zijn/haar best gedaan! Bedankt: Pip, Lieke, Flo en
Lars! De kinderen van groep 7 en 8 kijken er naar
uit om in juni op NatuurWerkWeek te gaan. Met
de mooie opbrengst van € 100,- is dat weer een
stapje dichterbij gekomen.
Namens de kinderen hartelijk dank.

Schoolzwemmen groep 5,
Afgelopen dinsdag hebben veel kinderen al proef
gezwommen voor hun zwemdiploma! Dinsdag 15
januari is de laatste mogelijkheid om proef te
zwemmen. Dinsdag 22 januari is het zover…… de
kinderen die voldoen aan de eisen mogen
afzwemmen. Vergeet u niet de diploma-kosten te
betalen in het zwembad? De kinderen die niet
afzwemmen of al een C-diploma hebben,krijgen
een certificaat. Alle ouders/opa’s, oma’s zijn van
harte welkom om te komen kijken in het
zwembad bij het afzwemmen van 8.30-9.15 in het
zwembad. Dinsdag 29 januari is de laatste
zwemles voor groep 5.
We wensen iedereen veel succes!!!!!!

Zwemwedstrijd
Er wordt in het voorjaar een zwemwedstrijd
georganiseerd voor alle groepen 5 uit IJsselstein
die meegedaan hebben met schoolzwemmen. Dit
wordt georganiseerd door de reddingsbrigade. Zij
hebben de snelste tijden genoteerd van alle
kinderen tijdens een zwemles.
Zodra bekend is wie er gewonnen hebben krijgen
we hier bericht van en worden de kinderen die
gewonnen hebben uitgenodigd om tijdens de
schoolzwemwedstrijd
de
eer
van
de
Nicolaasschool te verdedigen. We houden u op de
hoogte! Vanaf 5 februari neemt groep 4 het stokje
over en gaan zij schoolzwemmen.

Geboorte
Iets eerder dan verwacht, werden wij verblijd met
de komst van onze zoon. Op donderdag 20
december is Mick Josh Hendrik de Vries geboren.
Wij als ouders maar ook Jess als grote zus zijn

ontzettend trots op
Mick. We maken het
goed en genieten
van deze heerlijke
tijd.
Binnenkort
brengen wij een
bezoekje aan de
Nicolaasschool
zodat de kinderen
hem
kunnen
bewonderen.
Samentha van Jaarsveld ( groepsleerkracht gr. 6 )

Fietsenstalling
De regeling fietsenstalling is voor de groepen 3-8
al lang bekend. Woon je meer dan 600 meter van
school, kun je een vast fietsnummer krijgen. Voor
een nieuwe ouder en met name ouders van onze
kleuters is het goed om te weten dat u dit vaste
nummer kunt aanvragen bij de conciërge of bij de
directie. De regeling is ook nog een keer aan de
ouders van de 2 kleutergroepen van de Fatima
bekend gemaakt.

Tip: Tuinvogeltelling
In het weekend van 25 t/m 27 januari is de
Nationale Tuinvogeltelling. U kunt u hiervoor
aanmelden bij de Vogelbescherming. U krijgt dan
extra info en extra korting bij aankoop van
voer/vogelkastjes. Het is erg leuk om dit samen
met uw kind te doen! Als je je niet wil aanmelden
is het ook een leuke bezigheid om te doen!
Veel plezier!

Belangrijke data:
16 januari 2019: start kunstproject “De
Regenboogslang”
28 en 29 januari: adviesgesprekken groep 8
6 februari 2019: ‘s Middags afsluiting van het
kunstproject “De Regenboogslang”; ouders,opa’s
en oma’s zijn welkom.

