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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 Lente, Mees, Sarah, Matthieu, Isaac, 
Brechtje, Noor, Jolijn en Veerle. Ook voor Cato in groep 3, Fie in groep 4 en 

Tijmen in groep 5 een warm welkom. 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.  

 

Personeel 
Niet alleen de kinderen stonden maandagochtend fris en uitgerust te popelen om 

weer te beginnen, ook het team was helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar! 
In de week voor de start van het schooljaar is het een drukte van belang in de 

school. Natuurlijk worden de vakantieverhalen gedeeld, maar ook de zin om 
weer te beginnen is voelbaar aanwezig. Lokalen worden schoongemaakt en 
ingericht, plannen worden gemaakt en steeds zijn er nieuwe ideeën die worden 

uitgevoerd: een leuke verjaardagskalender of de namen van de kinderen als 
raadsel op de deur.  

De laatste vrijdagochtend van de vakantie is het hele team bij elkaar en 
bespreken we de inhoud van het schooljaar dat voor ons ligt. Ook dit jaar 
houden we u via de NicsNieuws, Facebook en Twitter op de hoogte van de 

gebeurtenissen en ontwikkelingen op onze fijne school! 
 

Onze nieuwe collega Geesje Sebregts is deze week begonnen in groep 5 en ze 
heeft een fijne start gemaakt. Hieronder stelt ze zich aan u voor: 
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Beste allemaal,  
Ik wil mij graag even voorstellen als nieuwe leerkracht op de 
Nicolaas. Mijn naam is Geesje Sebregts. Dit schooljaar zal ik samen 
met Annemiek in groep 5 staan en daarnaast zal ik op maandag de 
RT gaan verzorgen. Ik ben graag creatief bezig en ik ben een groot 
voorstander van divergent denken (het niet in één richting denken, 
maar juist diverse manieren/opties overwegen). Ieder kind leert 
immers op zijn eigen manier. Door aan te sluiten bij de behoefte van 
het kind, zie je ze opbloeien, groeien en zichzelf soms verbazen over wat ze hebben bereikt. 
Op het moment dat ik dat zie gebeuren, geeft dat mij ontzettend veel energie. Dat maakt het 
werken in het onderwijs zo mooi. Samen gaan we er een mooi jaar van maken! 
Met vriendelijke groet, 
Geesje Sebregts  
 

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? 

 

Gezond tussendoortje 
Een aantal jaren geleden is door de Leerlingenraad 
de ‘fruitdag’ in het leven geroepen; op woensdag 

nemen alle kinderen fruit of groente mee. We 
herinneren u graag aan deze afspraak omdat we 

het een goede gewoonte vinden dat kinderen fruit 
of groente mee naar school nemen. Uiteraard is 

het nog fijner als uw kind alle schooldagen een gezond tussendoortje bij zich 

heeft. 

 

Invalideparkeerplaats 
Het zal u vast bekend zijn; aan het begin van de rij parkeerplaatsen aan de kant 

van het schoolplein is een invalideparkeerplaats. We merken dat deze 
parkeerplaats regelmatig ‘even gauw’ maar onrechtmatig gebruikt wordt. We 
vragen u vriendelijk maar met klem deze parkeerplaats beschikbaar te laten 

waar hij voor bedoeld is! 

 

VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND 

 

Algemene Jaarvergadering Ouderraad 
Op maandag 28 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 (die ook voor dit schooljaar gehandhaafd blijft op €65,-).  
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Informatieavond 
Op dinsdag 5 september 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 het 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 14 september, zowel ’s middags als   
‘s avonds. Naast de deuren van de lokalen 
hangen vanaf maandag 4 september 

intekenlijsten waarop u kunt invullen op welk 
tijdstip u een gesprek wilt voeren.  

 

Openingsfeest 
Op zondag 10 september is ons jaarlijkse Openingsfeest, dit jaar met het thema 
STOER. Het belooft weer een bruisende zondag te worden in en rond de school 
met veel leuke activiteiten, het Open Podium en de traditionele 
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taartenbakwedstrijd. Om 9.30 uur is de gezinsviering in de kerk, van 10.30 tot 

12.30 uur is het feest op school. Meer informatie volgt binnenkort. Dit mag u niet 
missen! 

 

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

1 Laurens (2006) 8 

1 Tom (2012) 1/2A 

3 Katja (2006) 8 

4 Sepp (2011) 3 

8 Isa (2012) 1/2B 

12 Sjoerd (2012) 1/2A 

14 Fien (2008) 6 

16 Pim (2010) 4 

18 Puck (2011) 3 

20 Julia (2008) 6 

22 Feike (2006) 8 

23 Fynn (2008) 6 

24 Sophie (2006) 8 

26 Rijk (2009) 5 

29 Eefje (2012) 1/2A 
 

  

   

 
 

De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 28 september. 

 
NicsNieuws niet per mail ontvangen? Op de website is onze nieuwsbrief 
ook te lezen. Aanmelden of wijzigingen doorgeven kan via 

info@daltonnicolaas.net. 

 
 
 
Daltonschool Nicolaas Doorn                                                       @DaltonNicolaas 
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