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Algemeen
Afgelopen maandag bruiste de school weer van gezelligheid: zodra de
schooldeuren opengingen, leek het al snel alsof die zes weken vakantie er niet
geweest zijn! Bijna alle kinderen hadden veel zin om te beginnen en na het
uitwisselen van alle vakantieverhalen werd er al snel gewerkt in de nieuwe
boeken en schriften. We gaan er met elkaar weer een mooi schooljaar van
maken!

Personeel
Op 14 juli is Rosanne, juf van groep 3, bevallen van een
prachtige zoon: James. Het gaat heel goed met hem en zijn
ouders genieten enorm van hun lieve, kleine mannetje.
Volgende maand zal Rosanne met James een bezoekje aan
school brengen zodat de kinderen hem ook kunnen
bewonderen.
Eind vorig schooljaar hebben we van een aantal collega’s afscheid genomen.
Ondanks het lerarentekort is het gelukt om nieuwe collega’s te kunnen
benoemen: Marleen Overweel in groep 1/2, Suzan Riegstra in groep 6 en
Marike Verstegen in groep 7. Daarnaast vervangt Marike in groep 3 Rosanne
tijdens haar zwangerschapsverlof. We zijn blij met onze nieuwe collega’s!
Voor groep 1/2b zijn we nog op zoek naar een leerkracht voor de donderdag en
vrijdagochtend. Tot we die gevonden hebben, werkt Esmeralda de hele week.
Halverwege de zomervakantie kondigde onze onderwijsassistente Julie aan
dat zij met ingang van 1 oktober aan de slag gaat bij een BSO in haar
woonplaats Wijk bij Duurstede. Ze is heel blij met deze nieuwe uitdaging maar
liet ons ook direct weten dat ze de Nicolaas erg zal gaan missen. Wij gaan Julie
ook missen!
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VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND
Communicatie met ouders
U bent van ons gewend dat u aan het begin van een
nieuw schooljaar een envelop meekrijgt met daarin
een lijst voor de noodtelefoonnummers (wanneer
uw kind bijvoorbeeld ziek wordt onder schooltijd),
een adressenboekje, een hulpouderlijst en een
schoolkalender. Gedurende het schooljaar houden
de leerkrachten u op de hoogte van het reilen en
zeilen in de groep door met enige regelmaat een
mail te sturen.
Vanaf dit schooljaar gaan we dat anders doen; we
gaan werken met Ouderportaal, een online platform
in een afgeschermde omgeving waarin school en
ouders communiceren met elkaar. Het team heeft
daarvoor in de laatste vakantieweek een training op
het gebruik van Ouderportaal gevolgd.
U ontvangt binnenkort een brief van ons met daarin een uniek wachtwoord
waarmee u een account kunt aanmaken (voor iedere ouder een account). We
vermelden daarbij vanaf wanneer de communicatie vanuit school alleen nog
maar via Ouderportaal zal gaan. U ontvangt dan nieuwsberichten uit de groep
van uw kind maar bijvoorbeeld ook een persoonlijk berichtje van de leerkracht.
We kunnen ook een oproep voor hulp plaatsen waar u zich direct op kunt
inschrijven. Intekenen voor de rapportgesprekken zal voortaan ook via
Ouderportaal gaan. Daarnaast kan er een ‘groep’ aangemaakt worden voor de
ouders die helpen bij een bepaalde activiteit. Dit alles zonder dat mobiele
telefoonnummers zichtbaar zijn!
Het account aanmaken doet u op de computer of laptop. U kunt uw account
beheren van de computer of laptop maar Ouderportaal heeft ook een app voor
uw mobiele telefoon; heel gebruiksvriendelijk dus. In uw account geeft u zelf
aan welke gegevens u ‘openzet’ voor andere ouders (bijvoorbeeld adres,
mobiele telefoonnummers, enz).
Via https://www.basisonline.nl/Ouderportaal kunt u er alles over lezen. In de
loop van september volgt er meer informatie over Ouderportaal op de
Nicolaas en wanneer u uw inloggegevens ontvangt.
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Informatieavond
Op dinsdag 11 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 groep 3 t/m 8
We willen u ook dit schooljaar de gelegenheid bieden om een kennismakingsgesprek 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.
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De kennismakingsgesprekken staan gepland voor donderdag 20 september,
zowel ’s middags als ‘s avonds. Naast de deuren van de lokalen hangen vanaf
maandag 10 september intekenlijsten waarop u kunt invullen op welk tijdstip
u een gesprek wilt voeren.
Omdat de leerkrachten van groep 1/2 op huisbezoek gaan bij nieuwe kinderen
zijn er in de kleutergroepen geen kennismakingsgesprekken.

GEZOCHT: BIEBOUDERS!
Zoals u wellicht weet, heeft onze school een uitgebreide
bibliotheek met een professioneel administratiesysteem,
veel boeken op diverse leesniveaus en genoeg
informatieboeken over diverse onderwerpen. Elke
woensdag en vrijdagmorgen krijgen de kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 de gelegenheid om een boek lenen. Dit
boek lezen ze in de klas aan het begin van de dag of als hun taakwerk af is. Ook
kunnen ze informatieboeken over diverse onderwerpen lenen, die ze
gebruiken voor werkstukken.
De schoolbibliotheek wordt gedraaid door een aantal enthousiaste ouders,
maar voor dit schooljaar zijn we weer op zoek naar meer mensen. Lijkt het u
leuk om regelmatig een aantal uur te helpen op school en de kinderen te
helpen met hun zoektocht naar het allerleukste boek?
Informeer dan bij Paula van Everdingen, leerkracht groep 4 of mail voor
aanmelden bij p.vaneverdingen@daltonnicolaas.net

Schoolshirts
De gehele volgende week kunt u om 8.30 uur bij onze nieuwe conciërge
Jolanda terecht voor een schoolshirt, als uw kind toe is aan een nieuw
schoolshirt of er nog geen heeft. We bevelen de tweedehands shirts van harte
aan: deze kosten maar €5,- en zien er nog prima uit! Daarnaast bevordert dat
het hergebruik.
Bij Jolanda komt ook een intekenlijst te liggen voor ouders die een
Nicolaasshirt willen kopen. Graag uw naam en de maat opgeven, het shirt voor
volwassenen kost €20,-.

Schoolreisje
De eerste activiteit waarbij de kinderen in hun schoolshirt op stap gaan, is al
snel: het schoolreisje op dinsdag 18 september!
Vanmiddag heeft u de informatie over o.a. de bestemming en de tijden via de
mail ontvangen.
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Openingsfeest
En ook op zondag 23 september hopen we weer veel oranje geklede kinderen
te zien, dit keer in en om de school, voor ons jaarlijkse Openingsfeest! Het
thema dit jaar is Samen Spelen, vanwege ons nieuwe schoolplein. We zullen
daar dan ook op allerlei manieren aandacht aan besteden.
Het belooft weer een bruisende zondag te worden met veel leuke activiteiten,
het Open Podium en de traditionele 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!

Ziekmelden of later op school
Is uw kind ziek of moet u met uw kind naar de huisarts of tandarts? Het is fijn
wanneer u dat telefonisch doorgeeft tussen 8.00 en 8.15 uur. Een mail wordt
soms te laat gelezen.

Marshmallow Challenge groep 7
De Marshmallow Challenge is een experiment dat aanmoedigt tot
samenwerking en het geeft inzicht in de creativiteit van de deelnemers. De
opdracht was simpel: bouw met vier kinderen in 18 minuten een zo hoog
mogelijke toren van 20 spaghettistokjes, 1 meter schilders tape en 1 meter
touw. Voorwaarde is wel dat bovenop de toren een marshmallow moet
kunnen liggen zonder dat de toren instort. De groep met de hoogste toren
wint.
Iedereen begon enthousiast maar de aanpak verschilde per groep. Heel
interessant om te observeren. Het bleek een lastige uitdaging en uiteindelijk
hadden we een verrassende winnaar!
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Mad Science
Vanmorgen hebben de kinderen van groep 3 t/m 7 een voorstelling gehad van
een ‘professor’ van Mad Science. Deze professor liet de kinderen allemaal
leuke proefjes en wetenwaardigheden zien waarbij de oh’s en ah’s niet van de
lucht waren! De kinderen hebben een foldertje met informatie meegekregen;
ze kunnen zich online opgeven voor een naschoolse cursus van Mad Science.
Bij voldoende belangstelling wordt deze vanaf 17 september gedurende zes
maandagmiddagen bij ons op school gegeven.

Chinese les op school
Vorig schooljaar zijn een paar kinderen bij ons op school begonnen met
Chinese lessen, verzorgd door het Chinees Leercentrum. Hieraan is wel enig
onderzoek voorafgegaan. Omdat de kinderen niet voldoende uitdaging
hadden aan Levelwerk zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Die
vonden de ouders bij het Chinees Leercentrum en na goed overleg hebben we
toen met elkaar besloten dat de kinderen hier op school mee konden
beginnen. School faciliteert ruimte, de ouders onderhouden de contacten met
het Leercentrum en betalen zelf de lessen.
Het blijkt nu dat er meer belangstelling voor de Chinese lessen is; inmiddels
heeft een aantal ouders laten weten dat hun kind ook graag deel zou willen
nemen. Het Chinees Leercentrum vraagt altijd eerst aan ons of wij een kind
geschikt achten. De lessen zijn namelijk niet zomaar een leuk extraatje; de
inhoud is erg pittig en er wordt een grote inzet van de kinderen verwacht.
Daarnaast krijgen ze huiswerk mee waar ook hoge eisen aan worden gesteld.
Dat is ook logisch, het is tenslotte bedoeld voor kinderen die meer uitdaging
nodig hebben, zelfs naast het extra werk dat de school aanbiedt, zoals
Levelwerk.
Mocht u (en uw kind) belangstelling hebben voor de Chinese lessen, vraagt u
dan eerst om advies bij de leerkrachten. Zij kunnen inschatten of uw kind
behoefte heeft aan en ruimte heeft voor dit extra werk. Daarna kunt u contact
opnemen met het Chinees Leercentrum (www.chineesleercentrum.nl) voor
meer informatie. Aangezien de docente in groepjes van maximaal vijf kinderen
werkt, zijn de mogelijkheden niet eindeloos. Als we dit schooljaar weer vijf
kinderen hebben, kan er een extra groepje gestart worden.

Vanwege de nieuwe privacywetgeving plaatsen we geen
verjaardagskalender meer in de NicsNieuws.
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De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 27 september.
NicsNieuws niet per mail ontvangen?
Op de website is onze nieuwsbrief ook te lezen.

MARTINUSKIDSKOOR heeft NIEUWE DIRIGENT
Het Martinuskidskoor heeft vanaf het volgende seizoen een nieuwe
dirigent: Lars van der Meer; hij studeert opleiding Docent muziek aan het
conservatorium in Utrecht.
Ook is Lars betrokken en heeft hij met kinderen musicals ingestudeerd.
Alle kinderen die het leuk vinden om te zingen en…wie weet in de
toekomst
op te treden zijn welkom. Je kunt je aanmelden ook als je nieuwsgierig
bent om een keer mee te zingen om te kijken of het iets voor je is.
Mailadres: martinuskidskoor@gmail.com
Waar: Ons Centrum Doorn

Tijd: 19-19.45 uur
Dag: woensdag 29 augustus 1ste repetitie
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