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Algemeen 
De dagen worden korter en deze week ook wat mistig. 
Wat zijn we dan extra blij met onze nieuwe 
veiligheidshesjes! Voor de kinderen zijn zestig hesjes 

aangeschaft en voor de begeleiding (leerkrachten en 
ouders) zes hesjes in fel oranje met ons logo erop. Zo 

kunnen we opvallend en herkenbaar naar de gymzaal 
en muziekles fietsen of naar het zwembad lopen. In 
deze donkere dagen vinden we dat een prettig idee! 

 
U heeft wellicht de posters van de 

campagne Ik val op! van de Fietsersbond gezien; sinds  
20 oktober is er extra aandacht voor goede fietsverlichting en 

de zichtbaarheid van fietsende kinderen. We attenderen u er 
graag op want binnenkort is het nog donker als de eerste groep 
naar de gymzaal fietst! 

 
Voor wat betreft de verkeersveiligheid rond de ophaalmomenten van de kinderen 

om 12.00 en 15.15 uur; we kunnen niet genoeg benadrukken dat het het meest 
veilig is wanneer u op het schoolplein wacht totdat uw kind er is. Parkeert u uw 
auto alstublieft op de parkeerplaats bij de kerk en niet voor de oprit van 

omwonenden of op het parkeerterrein van DOOR trainingen. Nog beter, ook al 
werkt het weer misschien niet altijd mee: kom lekker op de fiets! U kunt 

uiteraard ook met uw kind afspreken dat u bij de kerk wacht; ook aan die kant 
heeft de school een uitgang en voldoende plaats om te wachten.  
De Ouderraad heeft in de vergadering van begin oktober uitvoerig over dit 

onderwerp gesproken en de leden van de Ouderraad zullen behulpzaam zijn bij 
het zo soepel mogelijk laten verlopen van de ophaalmomenten. U kunt hen 

aanspreken bij vragen of opmerkingen maar zij kunnen u ook aanspreken 
wanneer zij bijvoorbeeld een verkeerd geparkeerde auto zien.  
Laten we er vooral met elkaar voor zorgen dat de ophaalmomenten veilig 

verlopen!     

 

Personeel 
In de herfstvakantie is de teamkamer (of zoals veel kinderen zeggen: de 

juffenkamer) opgeknapt. Er is een stukje muur weggebroken en met de kasten 
die er stonden is geschoven waardoor we nu een veel ruimere plek hebben voor 

onze teambijeenkomsten (pauze, vergaderen). De tafel is vergroot zodat we 
weer allemaal de ruimte hebben en er niemand op een kruk op een hoekje zit. In 
de volgende NicsNieuws – als het helemaal klaar en ook gezellig ingericht is – 

zullen we een foto plaatsen. 
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TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  

 

Kinderboekenweek 

 

 
 
Op woensdag 5 oktober was de opening van de Kinderboekenweek op school. 
Het thema van dit jaar was Voor altijd jong! Tijdens het toneelstukje van Paula, 
Jacqueline en Cindy lieten zij zien dat er ook veel leuke boeken ‘van vroeger’ 

zijn. Ook werden er een paar heel nieuwe boeken geshowd.  
In de gang heeft een mooie Kinderboekenweektafel gestaan met allemaal nieuwe 

titels. De kinderen mochten ze bekijken en lezen. 
Ook is er een boekenverkoop geweest op woensdag 12 oktober. Van het geld dat 
we hebben opgehaald met deze verkoop gaan we nieuwe boeken kopen. De 

kasten voor de schoolbieb zijn inmiddels uitgebreid met nieuwe planken dus er 
kunnen weer een hoop nieuwe boeken bij! 

Voor de groepen 4 t/m 8 is er een boekenbel geweest. Tijdens de boekenbel 
mogen de kinderen bij een andere juf luisteren naar een boek die de juf 
voorleest. Dit was weer reuze leuk om te doen. 

Voor groep 1 t/m 3 is er kleedjeslezen geweest. Dit betekent dat kinderen van 
groep 8 met een aantal kinderen van groep 1 t/m 3 op een kleedje gaan zitten 

en dan een leuk (prenten-)boek gaan voorlezen. De kinderen van groep 8 kiezen 
zelf het boek en bereiden het netjes voor. 
Tot en met vrijdag 28 oktober staan er in de hal bij groep 3/4 nog dozen met 

boeken die verkocht mogen worden dus als u nog een leuk en goedkoop boek 
wilt scoren, kijk daar dan gerust nog even. 
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Voorleeswedstrijd 
Op vrijdagmiddag 14 oktober was de traditionele 

voorleeswedstrijd van groep 5 t/m 8, de afsluiting van de 
Kinderboekenweek. Norah was de winnaar van groep 5 en 6 

en Jikke was de winnaar van groep 7 en 8. Maar ook Guus 
en Benjamin hebben het fantastisch gedaan! 
Jikke gaat onze school vertegenwoordigen bij de Regionale 

Voorleeswedstrijd in maart/april. Dat is heel spannend voor 
haar maar we hebben alle vertrouwen in onze 

voorleeskampioen! 

 

Groep 3 
Op maandag 3 oktober is groep 3 de hele dag naar de 

Kaapse bossen geweest. De dag werd georganiseerd 
vanuit NatuurWijs, een organisatie die kinderen weer in 
verbinding wil brengen met de natuur en daarom een 

natuurprogramma aanbiedt voor basisscholen. De kinderen 
trekken een hele dag met een NatuurWijzer de bossen in 

of de hei op. Daar mogen ze kijken, voelen, ruiken, 
luisteren en proeven. Zélf de natuur ervaren en zélf 
ontdekken wat mensen en natuur met elkaar te maken 

hebben. Dat blijft pas écht hangen. Het bos als klaslokaal. 
Want leren over natuur doe je ín de natuur. 

Onze kinderen hebben allerlei dingen gedaan die te maken 
hadden met dieren in het bos en de voedselketen. Aan het 
einde van de dag mochten ze ook de uitkijktoren op. Het 

was een geslaagde dag! 

 

Groep 8 
Maandag 24 oktober heeft groep 8 een bezoek gebracht aan Amsterdam. Het 

eerste thema van dit schooljaar was de Gouden Eeuw en waar kan je beter op 
onderzoek uit gaan rondom dit thema dan in de oude binnenstad van 
Amsterdam. We begonnen na een rit met helaas wat file, met warme chocomel 

met slagroom in Café Stevens. Dat ligt naast de Waag, de Oude Sint 
Antoniespoort, een van de oudste gebouwen van Amsterdam. Daar startte ook 

de speurtocht die we in de ochtend ondernamen. Na de lunch kregen we een 
zeer uitgebreide rondleiding in het Scheepvaartmuseum. Daar is een speciaal 
samengestelde tentoonstelling genaamd: Welkom in de Gouden 

Eeuw. Ook bezoek je dan de Amsterdam, het VOC-schip. De 
kinderen vonden het prachtig en hadden tot 

de laatste minuut hun aandacht er helemaal 
bij. De museum-docenten waren zelfs van 
onze groep 8 onder de indruk!!  

Heel blij waren wij ook met de ouders die 
deze dag wilden rijden en begeleiden.  

Bedankt!! 

 

 

 

 



- 4 - 

VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 

 

Rapporten en tienminutengesprekken 
Op woensdag 16 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste 
rapport van dit schooljaar mee naar huis. De maandag erna is er voor alle ouders 
de mogelijkheid om een tienminutengesprek te voeren met de leerkrachten. De 

uitnodiging met strookje krijgen alle kinderen de woensdag ervoor mee; we 
vragen u vriendelijk om die de volgende dag ingevuld weer mee naar school te 

geven zodat we de planning kunnen maken. 

 

Sinterklaas 
Op zaterdag 12 november is de landelijke intocht van Sinterklaas in Maassluis en 
op televisie begint het Sinterklaasjournaal al op woensdag 9 november. Dat is al 

over twee weken! Ook op school zijn de voorbereidingen voor de verjaardag van 
de Sint al in volle gang. Op maandag 5 december zal het in ieder geval weer een 

fantastisch feest worden op school! De kinderen zijn deze dag om 14.00 uur uit 
zoals ook op de kalender vermeld staat. Op dinsdag 6 december mogen (het 

hoeft dus niet) de kinderen om 9.30 uur op school komen zodat ze een beetje uit 
kunnen slapen na Pakjesavond en/of nog even met hun cadeautjes kunnen 
spelen. De schooldeuren gaan om 8.30 uur open en dan zijn alle leerkrachten 

gewoon aanwezig in hun klas.  
Verdere informatie over het Sinterklaasfeest volgt nog.  

 

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

3 Alouette  Groep 6 

4 Jip  Groep 8 

7 Valentijn  Groep 5 

9 Amélie  Groep 5 

9 Luca  Groep 1/2B 

10 Emmy  Groep 3 

14 Niels  Groep 6 

15 Floris  Groep 1/2A 

20 Friso  Groep 4 

20 Jasper  Groep 6 

25 Floris  Groep 6 

25 Philippe  Groep 6 

27 Boet  Groep 8 

27 Josephine  Groep 5 

30 Thijmen  Groep 4 

 

Welkom op school 
Deze maand werden Max en Kiki vier jaar en zij zijn in groep 1/2a begonnen. 
Storm kwam begin deze maand in groep 3 en zijn broer Benjamin in groep 6. 
Gezellig dat jullie er zijn, we wensen jullie allemaal heel veel plezier bij ons op 

school!  
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De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 24 november. 

 
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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