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Carnaval
Donderdag 21 februari is het dan eindelijk zover!! Carnaval op de Nicolaasschool!! Deze dag
(8.30 uur-14.00uur) mogen alle kinderen verkleed naar school komen. Iedereen feest buiten
op het schoolplein totdat de leerkrachten de kinderen komen halen.
Er zal voor iedereen een tussendoortje en wat drinken geregeld zijn, de kinderen nemen wel
hun eigen lunch mee. Serpentines en confetti mogen bewaard blijven voor de optocht in
IJsselstein….;)
Dit jaar wachten we in spanning af wie door de jury verkozen wordt tot onze eigen NicolaasPrins-Carnaval en Nicolaas-Prinses-Carnaval!
Wij hebben al onwijs veel zin in deze feestelijke dag!

Palmpaasstokken maken
Het lijkt nog ver weg maar….
Pasen komt eraan en alle groepen gaan weer met
dit thema aan de slag. Zo ook de groepen 1 t/m 4.
Ook dit jaar vragen we aan u om samen met uw
kind in de bossen op zoek te gaan naar stevige
takken en deze in elkaar te zetten als
palmpaasstok. Wilt u er voor zorgen dat de takken
zijn schoongemaakt? Dus graag zonder
boomschors en stevig in elkaar gezet. Zodat de
kinderen van de groepen 1 en 2 deze kunnen
schilderen en groepen 3&4 de stokken kunnen
versieren. In de week vanaf 11 maart mag uw kind
de palmpaasstok mee naar school nemen. Voor
het maken van de palmpaasstok gebruik je twee
takken/stokken van 40 en 60 cm en een doorsnede
van circa 2 cm. (Lengte van de gehele arm van het
kind voor de langste zijde en de onderarm van het
kind voor de kortste zijde). Bevestig de twee
stokken/takken met wat houtlijm en drie kleine
spijkertjes aan elkaar. Let op: Pas het formaat van
de stok aan, aan de grootte van het kind anders
wordt de palmpaasstok veel te zwaar. De groepen
1 t/m 4 kunnen deze kale stokken dan omtoveren
tot prachtig versierde palmpaasstokken. Op
vrijdag 12 april tussen kwart voor 2 en twee uur
lopen deze kinderen bij mooi weer met hun
versierde stokken een optocht rond de school. Na
afloop worden de palmpaasstokken mee naar huis
genomen en weggegeven aan zieken of bejaarden.

Verjaardag juf Annemarie
Groep 6 heeft op maandag 4 februari de
verjaardag van Juf Annemarie gevierd. In de
ochtend hebben ze hard gewerkt en in de middag

hebben ze kennis gemaakt met vier gadgets op het
gebied van programmeren (ICT). Ze zijn bezig
geweest met Scratch, de Ozobot, Lego We Do en
Dash&Dot. Het was een zeer geslaagde middag!

Afsluiting Regenboogslang-

Alvast bedankt voor uw hulp, de paascommissie.

project
Woensdagmiddag 6 februari was de afsluiting van
het kunstproject de Regenboogslang.
Wat geweldig dat veel mensen de tijd vrij hebben
kunnen maken om de tentoonstelling te
bezoeken!!!! Bij de deur ontvingen de ouders en
opa’s. oma’s van kinderen van groep 8 een
Kijkwijzer. Daarmee gingen ze aan de slag samen
met hun kind. In elke groep waren kunstwerken

die bewonderd konden worden. De letter die erbij
stond moest op een bepaalde plek in de Kijkwijzer
geplaatst worden.Ook was er een opdracht bij
zodat je extra goed moest kijken naar de
kunstwerken.In elke groep was er muziek .
Er zijn heel wat Kijkwijzers ingevuld en de juiste
antwoorden werden gevonden:Het woord is
didgeridoo.
In de speelzaal kon je een kopje koffie/thee of een
glaasje limonade halen. Ook waren er grote platen
met schilderijen die te koop werden aangeboden.
Je kon je daarvoor inschrijven en een bod
uitbrengen. Op 2 schilderijen na zijn de
kunstwerken verkocht!
De opbrengst was maar liefst ruim € 103,20! Dit
bedrag komt ten goede aan de NatuurWerkweek
voor groep 7 en 8.
Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar
komst en kunnen terugkijken op een zeer geslaagd
project!!
Belangrijke data:






21 februari: Carnavalsdag
22 februari: STUDIEDAG: alle kinderen
vrij
23 t/m 3 maart: KROKUSVAKANTIE
05 maart: NB 28-12
vanaf 12 maart inleveren
palmpaasstokken groepen 1 t/m 4.

