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Dag meester Ruud
Na een onderwijsloopbaan van 44 jaar, waarvan bijna 25 jaar op de Nicolaasschool te
IJsselstein, neem ik afscheid van de Nicolaasschool.
Afgelopen donderdag ben ik door de kinderen, team en ouders op een fantastische wijze in
het zonnetje gezet en uitgezwaaid. De receptie werd druk bezocht en ik heb velen de hand
geschud. Donderdag ben ik nog aanwezig voor de Paasviering en het Laatste Avondmaal op
Witte Donderdag:).
Ik kan terugkijken op een mooie onderwijstijd en een overweldigend afscheid. Voor alle
kaarten, cadeaus, tekeningen en warme woorden: hartelijk dank.
Maar per 1 mei is het echt verleden tijd en zeg ik: “Vaarwel Nicolaas, het schooltje van onze
dromen.”
Meester Ruud

Avond 4-daagse
Beste ouders/ verzorgers,
De avondvierdaagse staat weer voor de deur en
dus de hoogste tijd om in te schrijven.
We staan de komende dagen (dinsdagmiddag,
woensdagmiddag
en
eventueel
donderdagmorgen) op het schoolplein waar u uw
kind kunt inschrijven en kunt betalen (contant).
Medaille € 5,00 per persoon. Voor kinderen die
alleen de laatste avond lopen kunt u kiezen voor
een dagmedaille. Dagmedaille. € 2,50 per persoon.
In het kader van een gezonde wandeling willen wij
als ouderraad het volgende onder de aandacht
brengen. Uit het verleden is gebleken dat de
kinderen soms met te grote zakken snoep de
avond 4-daagse lopen. Neem een bidon gevuld
met water mee en gezonde snacks. Dit laatste
zullen we op de rustpunten ook gaan aanbieden
zoals stukjes komkommer, worst, kaas en appel.
Uiteraard mag de laatste avond een traktatie in de
vorm van snoep zijn maar maak er geen
snoepvierdaagse van! Ten slotte zijn we nog op
zoek naar vrijwilligers om mee te lopen als kop en
staart en te assisteren op de rustpunten. Geef je
op bij de avond4daagse commissie namens de
ouderraad die bestaat uit de volgende personen;
Marc Prak, Kim van Munster, Jerry Veldhoen of
Tessa Schreuder. Hopelijk hebben we vier dagen
goed weer en veel wandelplezier.
De ouderraad

Palmpasen
De groepen 1-4 zijn druk in de weer geweest met
het maken en versieren van hun palmpaasstok.
Het resultaat mag gezien worden. Eén ei, is geen
ei, twee ei is een half ei, drie ei is een …...juist.

Afscheid
Vandaag hebben wij ook afscheid genomen van
Daniëlle van Marwijk, onze administratrice. Zij
heeft bijna 5 jaar lang de administratie van onze
school gedaan. Namens het team hartelijk dank en
veel succes met je verdere toekomst.
Belangrijke data:
18 april: Paasviering
19 april t/m 5
meivakantie
07 mei: NB 28-16

mei:

paas–en

