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Pasen 2019
In de vorige NB heeft u kunnen lezen dat onze opbrengst van de Vastenaktie weer naar
Cambodja gaat. Het goede werk dat mensen daar doen kan alleen maar al zij verzekerd zijn
van hulp van buitenaf. Op woensdag 17 april sluiten wij hem af en tellen het totaalbedrag
dat op Witte Donderdag tijdens de paasviering wordt meegedeeld aan de kinderen en later
in de daaropvolgende NB. Op donderdag 18 april is er voor alle groepen de paasviering.
Groep 1 t/m 4 neemt een tussendoortje en lunch mee. Voor groep 5 t/m 8 is er een
aanpassing voor de lunch. Zie bericht hieronder. De ouderraad zorgt voor paasbrood en een
ei. Wilt u de kinderen van groep 1 t/m 4 laarzen meegeven met hun naam erop. Zij gaan
namelijk eieren zoeken in de groenstrook naast de school. Deze is soms nogal drassig. Vanaf
vrijdag 19 april is de school gesloten tot en met 5 mei.
Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een mooie aansluitende meivakantie.

Paaslunch
Op Witte Donderdag eten we met elkaar op de
Nicolaasschool de lunch.
De kinderen van groep 5 t/m 8 bereiden met
elkaar een paaslunch voor op school.
In de klas bespreekt de juf a.d.h.v. een lijst samen
met de kinderen wat zij mee willen nemen. Dit
kan bv. brood, beleg, fruit zijn.
We krijgen al een sneetje krenten- (rozijnen)
brood en een heerlijk gekookt eitje van de
Ouderraad.
Op donderdagochtend nemen ze zelf een bord en
bestek mee, en het eten dat de kinderen hebben
uitgekozen.
Wat neem je mee:
 Je tussendoortje van 10.00 uur.
 Eten dat je hebt uitgekozen voor bij de
lunch.
 Drinken voor bij je lunch.
 Bord en bestek

Palmpasen
Van de groepen 1 t/m 4
Vrijdag 12 april maken wij met de kinderen van
groep 1 t/m 4 Palmpaasstokken. De hulpouders
die benaderd zijn om deze dag te helpen, worden
om 12:30 uur op school verwacht. Bij goed weer
zullen de kinderen een rondje rond de school
lopen. U kunt dan zelf zien hoe mooi de stokken
zijn geworden. Dit zal om ongeveer 13:45 uur zijn.
Bij deze bedanken wij alvast alle ouders die ons
hierbij helpen.

Sponsoring
Via PLUS J. Schimmel Panoven hebben wij dit jaar
een mooi bedrag als sponsoring mogen

ontvangen en krijgen we korting op de
boodschappen die wij doen voor de activiteiten
van de Ouderraad. Bedankt Plus!

Koningsspelendag
Deze speldag wordt ieder jaar gepland rond de
Koningsdag op 27 april. Nu i.v.m. de meivakantie
en Pasen werd het programma op 12 april
gepland. Palmpasen, voorbereiding paasviering,
skateclinics, dansworkshops, cito entree-afname.
Het is zomaar een greep uit alle activiteiten die
rond de koningsspelendag gepland staan. We
zullen de dag niet voorbij laten gaan zonder een
sportieve noot maar gaan voor de light-versie.

Skateboard
In de meivakantie organiseren
wij
weer
een
grootste
skateboard evenement voor
kinderen van 6 - 12 jaar. Tijdens
het evenement leren kinderen
op een speelse manier skaten
en zijn er tal van skateactiviteiten. Wij doen met de
groepen 3 t/m 8 mee met deze skateclinic op onze
school op 9 april. De kinderen die skates en
bescherming hiervoor hebben mogen die op die
dag meenemen. De clinic vindt plaats op ons eigen
schoolplein.

Ommedracht
“Het beeldje van OLV van Eiteren” en de jaarlijkse
Ommedracht, een historische gebeurtenis in
IJsselstein is een stukje cultureel erfgoed waarop
wij zuinig moeten zijn. Wij gaan dan ook dit jaar
het beeldje van OLV van Eiteren wederom vereren
in een Ommedracht. Een processie door een deel
van IJsselstein langs de restanten van de oude
Kapel op Eiteren alwaar Maria een belangrijke rol
heeft gespeeld. Voor vele IJsselsteiners is Maria

nog steeds een hele belangrijke vrouw waarin zijn
kracht en steun vinden. Dit jaar zal deze
Ommedracht plaatsvinden op zondag 23 juni
2019. Een groot aantal mensen -gekleed in
historische kleding- maken deel uit van deze
Ommedracht. Wij zijn daarvoor op zoek naar
kinderen
die
willen
meedoen
als
rozenkransmeisje,
bruidje,
bloemenmeisje,
koorknaap, misdienaar etc. etc.. De kinderen
zullen op zondag 23 juni
2019 om 15.00 uur
meelopen
met
de
Ommedracht. Aansluitend
is er om 16.00 uur een
korte lof viering in de St.
Nicolaas Basiliek. Vindt uw
kind/u het leuk om eens
mee te doen met deze
Ommedracht? Wij hopen
dat van harte. Via
onderstaande gegevens kunt u contact met ons
opnemen.
Tot ziens!
Jorinde
Klomp
030-6874843
/
0615666202

dus de kinderen hoeven geen tussendoortje mee
te nemen, wel iets te drinken.
De afscheidsreceptie is donderdag 11 april vanaf
15.30 uur. U bent van harte welkom!

Juffrouw Samentha
Bijna is het zover. Juffrouw Samentha zal maandag
8 april na een lange periode van verlof weer haar
entree in groep 6 maken.

Juf Marije en Annemarie
Vanaf volgende week is alles weer vanouds. Op
maandag en dinsdag Annemarie en op woensdag,
donderdag en vrijdag Marije voor groep 7. Beide
juffen hebben er voor gezorgd dat alles geruisloos
doorgang kon krijgen in groep 6.
Namens kinderen, ouders en school: hartelijk dank
voor die extra inzet!

Juf Mariëtte
Schoolvoetbal
In mei is het weer tijd voor het schoolvoetbal!
Woensdag 15 mei: jongens 7/8
Woensdag 22 mei: meisjes 5/6 en meisjes 7/8
Woensdag 29 mei: groep 4 gemengd en groep 5/6
jongens
Voor 22 mei en 29 mei zoeken wij ook een
scheidsrechter die voor onze school wil fluiten.
Zonder een scheidsrechter te leveren kunnen wij
niet meedoen met het toernooi, omdat het ook op
vrijwilligers draait. Wanneer u kunt fluiten voor de
Nicolaas, mag u zich opgeven bij Marije van
Schalkwijk, leerkracht groep 7.

Afscheid Ruud Driedonks
Nog even…. en dan neemt meester Ruud afscheid.
Deze dag zullen wij geheel in stijl vieren met
elkaar. Deze dag zal meester Ruud ook trakteren

Vanaf de meivakantie neemt Thea Dijk van groep
3 afscheid. Zij heeft een lange periode de
vervanging in groep 3 op wo-vr op zich genomen.
Daarvoor hartelijk dank. Denise Schaefers zal haar
plaats innemen op donderdag en vrijdag voor
zolang het nodig is. Karin werkt vanaf de
meivakantie op maandag, dinsdag én woensdag.
Mariëtte is aan de beterende hand en probeert
steeds meer haar grenzen te verleggen. We
wensen haar spoedig herstel.
Belangrijke data:
- 4 april: theoretisch en praktisch
verkeersexamen groep 7
- 11 april: afscheid meester Ruud
- 12 april: palmpasen groepen 1-4
- 16 april: NB 28-15
- 18 april: Paasviering
- 19 april t/m 5 mei: paas – en
meivakantie

