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De school is weer begonnen! 
Afgelopen maandag zagen we alle kinderen met 
hun ouders uitgerust en vrolijk de school in 
komen. De meeste kinderen hadden gelukkig 

weer veel zin om te beginnen! Naast een aantal 
nieuwe kleuters in groep 1 hebben we ook in 

diverse andere groepen nieuwe kinderen mogen 
verwelkomen. In groep 1/2 een hartelijk welkom 
aan Ole, Caspar, Berber, Cate, Mathijn, Bien, 

Silas, Mabel en Tom. Maar ook een hartelijk 
welkom voor Nova, Eline (groep 3), Paul, Liv, Tove (groep 4), Sanne, Luc, 

Ruben, Fenne, Fynn, Valentijn (groep 5), Jesse (groep 7) en Sim (groep 8). Fijn 
dat jullie er zijn en heel veel plezier op onze school. We hopen dat jullie allemaal 

snel gewend zijn!     
 
Zodra we de schoolkalender van de drukker hebben ontvangen, krijgt u deze via 

uw kind mee naar huis. Daarnaast ontvangt u weer een nieuw adressenboekje, 
de hulpouderlijst en de noodnummerlijst. Voor de ouders van nieuwe kinderen 

hebben we de Ouderwijzer en voor ieder kind een intakeformulier bijgevoegd.  
 
De eerste vergaderingen van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad staan 

alweer gepland. We zijn blij met hun ondersteuning om er voor de kinderen weer 
een leerzaam, plezierig, actief en bruisend schooljaar van te maken. 

 

Personeel 
Afgelopen maandag is Julie bevallen van haar dochter Mila Yara (en wat leuk: we 
hebben een Mila én een Yara op school!). Moeder en kind maken het goed en zijn 

inmiddels weer lekker thuis. Wij wensen Julie met haar man John en hun 
dochters Carmen en Rosalie heel veel geluk met hun prachtige dochter en zusje. 

 
Rosanne van Dorrestein is deze week bij ons begonnen. Voor sommigen zal zij 
een bekend gezicht zijn; Rosanne heeft voor afgelopen schooljaar al een jaar 

stage gelopen bij ons op school. We vinden het erg leuk dat ze nu bij ons terug is 
als collega! Rosanne werkt op dinsdag en woensdag in groep 3 en op maandag 

zal ze – zolang Julie nog met zwangerschapsverlof is – extra hulp geven aan 
kleine groepjes kinderen (RT).  
Malou is met ingang van dit schooljaar naast de dinsdag ook op woensdag 

ambulant; ze heeft hierdoor meer tijd voor de leerlingenzorg. 
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Nieuwe leerling in groep 1/2 
De ouders van de beide groepen 1/2 zijn gisteren via de mail geïnformeerd over 

de komst van een nieuwe leerling bij ons op school.  
Begin dit jaar kwam de moeder van Evimare bij ons op school met de vraag of er 

plaats was voor haar dochter. Evimare ontwikkelt zich niet zoals andere kleuters 
dat doen; ze heeft een lichamelijke en een verstandelijke beperking. Zo 
communiceert Evimare via plaatjes en is ze niet zindelijk, maar zal ze wel op een 

aangepaste stoel in de kring kunnen zitten. Het belangrijkste voor Evimare is het 
contact met andere kinderen; haar ouders gunnen haar dit in haar directe 

woonomgeving en vanuit die begrijpelijke vraag besloten wij onderzoek te doen 
naar de mogelijkheden. 

Vele gesprekken volgden: met de ouders van Evimare, met ons eigen team, met 
onze begeleider van het samenwerkingsverband Nina Saedt, met therapeuten en 
begeleiders van Evimare. Malou bracht een bezoek aan de groep waar Evimare 

de afgelopen periode zat (een medisch kinderdagverblijf). Een therapeute kwam 
op school om de mogelijkheden te beoordelen en advies geven over het juiste 

gebruik van de ruimtes. Uiteindelijk hebben we het besluit genomen dat wij 
Evimare met haar ouders een start bij ons op school gunnen.  
U begrijpt dat we met elkaar een spannend maar ook heel bijzonder avontuur 

aangaan. Vanuit het vertrouwen dat we de juiste voorbereidingen hebben 
getroffen voor de komst van Evimare hopen we dat dit avontuur een mooi 

verloop gaat krijgen voor alle betrokkenen. 
Veel ouders van kleuters reageerden gisteren meteen hartverwarmend op de 
mail waarin we de komst van Evimare aankondigden en dat is heel fijn! Onze 

dank daarvoor! 

 

Een warme start  
Zo snel als dat de aanbouw er stond, zo lang duurde het voordat we de warmte 

uit het halletje verdreven kregen. Hoewel er nog aan de lange termijn-oplossing 
wordt gewerkt, hebben we met een airco en het (laten) wit kalken van het dak 
inmiddels een iets aangenamer klimaat gerealiseerd. Gelukkig daalt de 

buitentemperatuur volgende week weer… 

 

Ophalen na schooltijd  
We herhalen het nog maar eens: wanneer u uw kind(eren) ophaalt om 12.00 uur 

en/of 15.15 uur is het heel fijn als u bij het hek liefst op het plein wilt wachten. 
Ouders van kleuters kunnen wel hun kinderen bij de uitgang ophalen.  Het 

parkeren van auto’s op de IJskelderlaan maakt de situatie echt heel onveilig; er 
is voldoende parkeerplek op het parkeerterrein bij de kerk. Denkt u er weer aan? 

 

VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 

 

Algemene Jaarvergadering Ouderraad 
Op maandag 29 augustus vindt om 20.00 uur de Algemene Jaarvergadering van 
de Ouderraad plaats. Dit formele moment is nodig om een aantal zaken af te 
handelen en/of vast te stellen, o.a. de begroting en de hoogte van de 

ouderbijdrage. U heeft hiervoor de uitnodiging en de agenda inmiddels 
ontvangen.  
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Informatieavond 
Op dinsdag 30 augustus is de informatieavond op school in alle groepen. De 

avond ziet er als volgt uit: 
1) Van 18.30 tot 19.30 uur bent u samen met uw kind(eren) van harte 

welkom op school in de groep van uw kind(eren). De kinderen vertellen 
hun verhaal en laten hun boeken zien.  
Daarnaast zullen de leerkrachten kort iets vertellen. Dit verloopt via een 

strak schema:  18.30 uur groep 4 
18.40 uur groep 5 

    18.50 uur groep 6 
    19.00 uur groep 7 

    19.10 uur groep 8 
 (We laten de zoemer gaan zodat u weet dat er gewisseld wordt) 

2) Van 19.30 tot 20.00 uur geven we in het lokaal van groep 8 een 

toelichting op het proces rond de totstandkoming van het schooladvies 
voor voortgezet onderwijs. Deze voorlichting is bedoeld om duidelijkheid 

te scheppen, met name richting ouders. Zeker voor kinderen in groep 6 is 
het schooladvies nog een ver van hun bed-show dus ze hoeven er echt 
niet bij te zijn. Maar omdat we de afgelopen jaren zoveel vragen van 

ouders kregen die betrekking hadden op het proces rond het schooladvies 
hebben we ervoor gekozen om daar vanaf groep 6 informatie over te 

geven. Het is absoluut niet de bedoeling om de nadruk op de Citotoetsen 
te gaan leggen. Daarnaast is het ook niet noodzakelijk dat uw kind erbij 
is; dit laten we aan u over. 

3) Van 20.00 tot 21.00 uur is de informatieavond in groep 1/2 en in groep 3; 
dit is alleen voor ouders bedoeld.   

 

Kennismakingsgesprekken 
We willen u ook dit schooljaar de gelegenheid bieden om een kennismakings-
gesprek te voeren met de leerkracht van uw kind(eren). De bedoeling van dat 

gesprek is dat u de leerkracht kunt informeren over bijzonderheden m.b.t. uw 
kind. Let wel: een kennismakingsgesprek heeft geen ‘verplichtend’ karakter en is 

uitsluitend bedoeld om het eerste contactmoment in het schooljaar naar voren te 
halen. Zit uw kind bijvoorbeeld bij dezelfde 
leerkracht als vorig schooljaar of zijn er wat u 

betreft geen bijzonderheden te bespreken, dan 
hoeft u niet te reageren. Het 

kennismakingsgesprek is dus echt bedoeld om 
uw informatie met de leerkracht te delen.  

De kennismakingsgesprekken staan gepland voor 
donderdag 8 september, zowel ’s middags als ‘s 
avonds. Naast de deuren van de lokalen hangen 

vanaf maandag intekenlijsten waarop u kunt 
invullen op welk tijdstip u een gesprek wilt 

voeren.  
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Opening van de dorpspomp 
Op woensdag 31 augustus wordt de Dorpspomp aan de Dorpsstraat weer in 

gebruik genomen. Door de burgemeester zijn wij uitgenodigd om met de hele 
school aanwezig te zijn bij de opening van de Dorpspomp. 

Om 11.30 uur zal burgemeester Frits Naafs samen met drie van onze leerlingen   
de eerste waterflessen gaan vullen. 

 

Schoolfotograaf  
Op dinsdag 6 september brengt de schoolfotograaf ons weer een bezoek. 
Gedurende deze dag worden zowel de portret- als de groepsfoto’s gemaakt. 
Vanaf 8.00 uur kunnen kinderen met broertjes en zusjes die nog niet op school 

zitten op de foto. De kinderen van groep 1/2 mogen als zij dat willen hun knuffel 
meenemen (een advies van de fotograaf om het voor de kinderen wat minder 

spannend te maken); er wordt dan een foto met en een foto zonder knuffel 
gemaakt.   

 

De bibliotheek op school  
In het schooljaar 2014-2015 zijn we begonnen met ons project De bibliotheek op 
school. De boekencollectie blijft zich uitbreiden en ook dit jaar gaan we verder 
met het stimuleren van het leesplezier bij onze kinderen. Vindt u het leuk om 

mee te helpen bij het innemen en uitlenen van de boeken? Op zowel de 
woensdag als de vrijdag kunnen we nog hulp gebruiken. De leerlingen van groep 

8 helpen hierbij mee. Op het hulpouderformulier kunt u uw mogelijkheden 
kenbaar maken. We kunnen uw hulp goed gebruiken!  

 

Hieperdepiep HOERA! 
Van harte gefeliciteerd voor alle jarigen in september! 

1 Laurens  Groep 7 

3 Katja  Groep 7 

4 Sepp  Groep 1/2B 

14 Fien  Groep 5 

16 Pim  Groep 3 

18 Puck  Groep 1/2B 

20 Julia  Groep 5 

22 Feike Groep 7 

23 Fynn  Groep 5 

24 Sophie  Groep 7 

26 Rijk  Groep 4 

 
 

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 29 september. 

 
NicsNieuws niet per mail ontvangen? Op de website is onze nieuwsbrief 

ook te lezen. Aanmelden of wijzigingen doorgeven kan via 
info@daltonnicolaas.net. 
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