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Lente
Het is weer lente en dat merken we vooral aan de natuur. Er komen knoppen aan
de bomen en om je heen zie je al veel sneeuwklokjes en krokussen. Je wordt
wakker van fluitende vogels en ‘s avonds is het later donker. Hoe heerlijk is het
om je sjaal, muts en handschoenen thuis te laten en al stiekem te denken aan je
zomerjas. We hebben inmiddels al een voorproefje gehad van heerlijke zonnige
warme dagen.

Muziek in groep 5
In verband met bijscholing op het gebied van
muziek kwam Jeroen Schipper dinsdag 19 februari
een gastles geven in groep 5. Het was genieten
van deze muzikant. Wel jammer dat er een aantal
zieken waren in de groep, maar de andere
kinderen hebben zeker genoten van de muziekles:
Go to the Max. We hebben gezongen en met onze
kazoo’s gewerkt . Met die kazoo’s kon je goed de
race-geluiden op de racebaan nabootsen. Ook
heeft Jeroen op verzoek een Engels liedje met ons
gezongen met zijn gitaar. We hebben weer nieuwe
suggesties opgedaan voor nog veel meer mooie
muzieklessen!

Bezoek Castellum Hoge Woerd
Bij het vak geschiedenis waren we bezig met de
Grieken en Romeinen. Daarom heeft groep 5 op
vrijdag 15 februari een bezoek gebracht aan
Castellum Hoge Woerd in Utrecht. Er kwam een
Pouw bus voorgereden, heel erg bedankt hiervoor,
zo leek het net een schoolreisje.
Op de plek
waar
ooit
Romeinen
vanuit een
fort de rivier
bewaakten,
staat nu een
moderne
interpretatie van het fort met wallen van zes
meter hoog: Castellum Hoge Woerd. Achter de
hoge muren bevinden zich een archeologisch
museum.
In 1997 werd in een uithoek van een van de eerste
wijken van Leidsche Rijn op één dag de hele
infrastructuur van de Romeinse grens (limes)
gevonden: de grensweg, de rivier én een schip. Dat
was de start van omvangrijk archeologisch
onderzoek, het grootste in zijn soort ooit in
Nederland gedaan.

De
kinderen
keken hun
ogen uit.
Ze konden
varen met
een
romeins
schip, ervaren wat een romeins soldaat moest
dragen, scherven bij elkaar zoeken en nog veel
meer. We zijn niet eens aan het buitenterrein
toegekomen.
Zeker
de
moeite waard
om nog eens
met uw kind
terug te gaan.

Petje af!
Ieder weekend ontvangt de organisatie Petje Af
kinderen vanaf 10 jaar op locatie in Bibliotheek Lek
& IJssel. Bij Petje af leren de kinderen door te
ervaren. De formule is praktijkgericht en bestaat
uit zeven blokken van vier bijeenkomsten op
zondag. Ieder blok staat een vrijwillige gastdocent
centraal die een interactieve les geeft over zijn
beroep waarna de kinderen het beroep ervaren in
de praktijk. Een Petje af-schooljaar bestaat uit
zeven blokken van vier bijeenkomsten op zondag.
Een groep bestaat uit maximaal 16 kinderen met
zowel jongens als meisjes. Deze kinderen komen
vanuit verschillende scholen. Op de groep
staan twee vaste begeleiders. Wij hebben nog
enkele plekken beschikbaar wanneer kinderen
mee
willen
doen.
Voor
meer
info:
www.petjeaf.nl/lekstroomgemeenten

Belangrijke data:
-

Afscheid Marie-José Dijkman
Nu de fusie met de Fatimaschool langzamerhand
steeds een beetje dichterbij komt heb ik besloten
om aan het eind van dit schooljaar 2018-2019
afscheid te nemen van de Nicolaasschool. Ik werk
nog steeds met veel plezier! Veel ouders en
sommige leerkrachten heb ik als kind nog in de klas
gehad. Vernieuwingen, nieuwe ontwikkelingen
heb ik gevolgd!
Toch denk ik met pijn in mijn hart dat het goed is
mijn werkzame jaren juist op mijn geliefde school
op de Lage Biezen af te sluiten! Ik weet nu al dat ik
iedereen erg zal gaan missen, dus ga ik de
eerstvolgende 5 maanden nog even extra
genieten.
Juf Marie-José.

Brief Bestuur Trinamiek
De Nieuwsbrief van vandaag heeft een bijlage met
een brief van het bestuur waarin u wordt
geïnformeerd over de waarneming en in een later
stadium de opvolging van dhr. R. Driedonks.

Stakingsdag
De stakingsdag van 15 maart zal doorgaan bij
voldoende aanmelding om te staken. Een eerste
peiling gaf aan dat er geen meerderheid zou zijn
en dus de school gewoon open blijft.

-

12 maart: mogelijkheid om
palmpaasstokken in te leveren voor de
groepen 1 t/m 4.
19 maart: NB 28-13

