Het nieuwe schooljaar is alweer een paar dagen oud. Sommige kinderen moeten er nog een
beetje inkomen, anderen zitten al weer helemaal in het ritme.
Het gaat best een bijzonder schooljaar worden: het laatste schooljaar dat we als
Nicolaasschool gaan doormaken. Om het mogelijk te maken dat in ieder geval onder één
dak te kunnen doen, hebben we in de vakantie van de teamkamer een gezellig klaslokaal
voor groep 5 gemaakt.
Daarnaast hebben we nu naast de twee kleutergroepen van de Fatima ook de twee groepen
3 bij ons in het gebouw. Alhoewel we al heel veel samenwerken en samen doen, zijn we de
eerste dagen toch nog tegen verschillen aangelopen. Zo is de starttijd bij de Fatima en de
Nicolaas anders wat onduidelijkheid geeft, en blijkt het, nu we gelijke eindtijden hebben, toch
wel erg druk bij het uitgaan van de school. In overleg met elkaar hebben we de volgende
afspraken gemaakt:
De kleutergroepen kunnen vanaf 8.20 uur de school binnenkomen via de kleuteringang, De
juf is dan al in de klas, zodat er genoeg tijd is om eventuele bijzonderheden uit te wisselen.
De groepen 3 tot en met 8 (dus ook de groepen 3 van de Fatima) kunnen om 8.25 uur naar
binnen komen via de hoofdingang. De leerkrachten staan dan ook bij de deur van het lokaal
om de kinderen te verwelkomen.
Om 14:15 uur komen er nu 10 groepen tegelijk naar buiten. Om dit overzichtelijk en veilig te
laten gebeuren, vragen wij aan alle ouders om buiten de hekken te wachten. De
kleutergroepen komen met de leerkracht naar buiten en blijven op het kleine voetbalveldje
wachten. De leerkracht stuurt het kind via het kleuterhek naar de ouder(s) toe.
De groepen 3 wachten met de leerkracht in het witte vierkant op het schoolplein en vanaf dat
punt lopen de kinderen door het grote hek naar de ouders toe.

Schoolfotograaf
Voor de vakantie is de jaarkalender meegegeven: de eerste activiteit die eraan komt is op
woensdag 11 september: de schoolfotograaf. Alle portret, groep - en broer/zusfoto’s worden
onder schooltijd gemaakt. Na schooltijd kunt u evt. een familiefoto maken. U moet zich daar
wel voor aanmelden via het overzicht op de magneetborden naast de lokalen. De ouderraad
zorgt ervoor dat deze lijsten er vanaf volgende week hangen.
Informatieavonden
Om u op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen van de school nodigen wij u hierbij uit
voor onze infoavond. Tijdens deze avond krijgt u inzicht in wat uw kind in dit jaar te wachten
staat. Ook kunt u kennismaken met de leerkracht(en) die de groep dit schooljaar begeleiden.
U bent van harte welkom.
De informatieavond voor de verschillende groepen vindt plaats in de desbetreffende lokalen
en op de volgende data:
Groep 1/2 op dinsdag 17 september om 19:30 uur
De groepen 4 en 5 op woensdag 18 september om 19:30 uur.
De groepen 6, 7 en 8 op donderdag 19 september om 19:30 uur.
Ouderavond nieuwbouw
Ook wordt u uitgenodigd voor een ouderavond op 1
 oktober om 19.30 uur. Op die avond
krijgt u naast een update van het gebouw ook de kans om aan te schuiven bij de
werkgroepen om mee te denken en input te geven!
Schoudercom
In de nieuwsbrief van mei van het afgelopen schooljaar hebben we bericht dat we met
ingang van dit schooljaar over gaan op Schoudercom. SchouderCom.nl is een veilig en
besloten ouderportaal voor de online communicatie tussen de school en ouders. Om er
gebruik van te kunnen maken heeft u een gebruikersaccount nodig. Eind volgende week
ontvangt u een uitnodigingsmail vanuit SchouderCom. Tegen die tijd zult u meer informatie
hierover krijgen.
Kinderboekenweek 2019- Reis mee!
Van 2 t/m 11 oktober is het Kinderboekenweek 2019 met als thema Reis mee!
Op een feestelijke manier wordt deze week op woensdag 2 oktober geopend door een
voorstelling op de Nicolaasschool. De kinderen van groep 1 tot en met 8 maken kennis met
het thema ‘Reis mee!’. Er zullen deze week verschillende activiteiten plaatsvinden op school.
Zo zijn ouders welkom om de dag te starten door kinderen voor te lezen. Elke groep heeft
vanaf maandag 26 september een intekenlijst op het magneetbord hangen, zodat de klas
vier ochtenden kan openen met voorleesouders. Ook vindt er deze week een creacircuit
plaats en zullen de werken in de school te zien zijn. In de bovenbouw wordt er gestreden
voor de titel; ‘Voorleeskampioen Nicolaasschool’. Op 11 oktober sluiten wij de week
feestelijk af. Het belooft een leuke week te worden, wij hebben er zin in!
Voor de kinderboekenweek zijn wij op zoek naar souvenirtjes uit verschillende landen en
materialen die te maken hebben met het thema. Mocht u deze in huis hebben en
beschikbaar willen stellen voor school, dan horen wij dat graag! Daarnaast zoeken wij ook
nog ouders die op dinsdag 1 oktober vanaf half 3 zouden kunnen helpen bij het versieren. U
kunt zich voor beide punten melden bij Juf Samentha (groep 6) of Juf Annemarie (groep 7).

Week van de Opvoeding PULSE
De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap.Wat is een
goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je?
In heel Nederland kun je tijdens de Week workshops, webinars, lezingen of andere
activiteiten bezoeken. De Week is van maandag 7 tot en met zondag 13 oktober 2019. In
IJsselstein organiseert Pulse de volgende Gratis interactieve avonden voor ouders van
kinderen van 0 tot 16 jaar.
Ben jij de strijd met je puber ook zat?
Maandag 7 oktober 2019, 20:00 tot 21:45 Cals College
Eline Weijers van Ouderschap vanuit je Hart
Voor ouders van kinderen van 12+ jaar
Gedrag anders bekeken
Woensdag 9 oktober 2019, 20:00 tot 21:45 Bibliotheek
Linda van Zwieten van Huisje300
Voor ouders van kinderen van 0 -10 jaar
Wifi generatie
Donderdag 10 oktober 2019, 20:00 tot 21:45 Bibliotheek
Ivo van Media & Maatschappij
Voor ouders van kinderen van 6 -12 jaar
Aanmelden: Via e-mail aan j.iljas@stichting-pulse.nl
Meer informatie: Facebook pagina Jeugdpreventie IJsselstein

