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Algemeen 
In deze grijze, natte periode gaat het dan eindelijk gebeuren: de start van de bouw van ons 
nieuwe schoolplein! Eén dezer dagen horen we wanneer de firma DonkerGroen gaat 
beginnen en welk plein er als eerste aangepakt gaat worden. Via Ouderportaal zullen we u 
op de hoogte houden van de nieuwtjes en de vorderingen. 
 
Volgende week woensdag is het Sinterklaasfeest en zullen wij ’s ochtends traditiegetrouw 
de Sint en zijn Pieten verwelkomen op onze school. In een eerder bericht deze week heeft u 
kunnen lezen dat wij dit keer klaarstaan op het plein aan de kant van de IJskelderlaan! 
 
Dat brengt ons meteen naar een punt van aandacht, zorg en ook wel wat irritatie: de 
parkeerplaats. Om de één of andere, ons nog onbekende reden maakt de gemeente sinds 
dit schooljaar gebruik van de parkeerplaats. Daar hebben we uiteraard bezwaar tegen 
gemaakt want maar zeven beschikbare parkeerplaatsen voor de Nicolaas, dat gaat niet. 
Helaas is het tot op heden niet gelukt om tot een afspraak te komen met contactpersonen 
van de gemeente en van de kerk. Het is de bedoeling dat dat voor de kerstvakantie nog wel 
plaats gaat vinden. Tot die tijd zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben.  
Ondanks deze hinder toch graag uw aandacht voor de parkeergelegenheid van de bus die 
de kinderen voor de BSO komt ophalen; geeft u deze bus alstublieft de ruimte om zo veilig 
mogelijk te kunnen parkeren. Ook hier geldt, voor alle partijen: we moeten roeien met de 
riemen die we hebben. De veiligheid van de kinderen gaat in ieder geval voor alles! 
 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND  
 

Groep 4 
Afgelopen maand zijn wij begonnen met de 
boekbesprekingen. Dit is natuurlijk erg 
spannend, maar er zijn al een paar mooie 
boekbesprekingen voorbij gekomen.  
Ook in groep 4 zijn we bezig met de komst 
van Sinterklaas en zijn pieten. Er is al een 
aantal mooie dingen geknutseld, zoals een 
schoentje en een Sint of piet in glas en lood.  

Tijdens de pietengym hebben de kinderen bewezen al goede pietjes in de dop te zijn. Wie 
weet helpen ze over een paar jaar Sinterklaas wel mee in het Pietenhuis! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZDWKlESkQPzr-M&tbnid=8eewmBxPbeIx0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://skitteljacht.hofstraweb.nl/pluck/?file=methoden/vreedzame-school&ei=NcPDU8H6EcOqO-X3gLAO&bvm=bv.70810081,d.bGE&psig=AFQjCNG3LMavshhacOlofwAU2_u5cXzzQQ&ust=1405424755694728
mailto:info@daltonnicolaas.net
http://www.daltonnicolaas.net/


- 2 - 

Groep 5 
Op vrijdag 16 november heeft groep 5 samen 
met groep 6 een optreden van de harmonie 
bijgewoond. Het thema was Move your body. 
We hebben dus niet alleen kunnen genieten van 
de mooie muziek, maar we hebben ook lekker 
kunnen dansen. Dat niet alleen op muziek van 
vandaag, maar ook op oude klassiekers als 
YMCA. 
 
Daarnaast zijn we ook bezig geweest met allerlei 
Sinterklaas knutsels. We hebben kleine 
stoombootjes gemaakt, een Sint of piet van een wijnfles en mozaïek Sinterklazen en pieten. 
Het is meteen gezellig in de klas! 

 
 
Groep 8 op bezoek bij de voortgezet onderwijsscholen 

Groep 8 is de afgelopen weken een paar keer op pad geweest! De leerlingen bezochten een 
tweetal voortgezet onderwijs scholen in de omgeving. 
Zo brachten wij op vrijdag 16 november een bezoek aan het Vakcollege in Maarsbergen. 
Een VMBO school, waar naast de theoretische vakken, ook heel veel ruimte wordt geboden 
om praktijkvakken te volgen. Zo mochten de leerlingen die middag koeken bakken, aan 
auto’s sleutelen, etc. Een leuke, leerzame ervaring!  
Net als in Maarsbergen werden we op dinsdag 20 november hartelijk ontvangen op het 
Revius Lyceum in Doorn. Hier werden de leerlingen van onze klas verdeeld. Er kwamen heel 
veel kinderen uit de omgeving en zo werden er allemaal verschillende klassen 
samengesteld. Elke ‘dinsdagmiddag-groep 8 klas’ volgde een drietal lessen van ongeveer 20 
minuten. Ook op deze manier werd er echt gewerkt, alsof ze al op de middelbare school 
zitten! 
Op 6 december brengen we nog een bezoek met de klas aan Schoonoord MAVO  
Doorn. Zo krijgen de kinderen de kans om op verschillende scholen de praktijk een beetje te 
ervaren. Uiteraard kunnen ze ook op eigen gelegenheid de open dagen bezoeken van de 
diverse VO scholen in de regio.  
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Van de TSO 
Hebt u wel eens gehoord van de Suikerfee? En wist u dat zij in het IJskelderbos woont? Nee? 
Dus ook niet dat ze betoverd was door de Veelvraat, omdat die alle snoepjes van de 
Suikerfee zelf wilde opeten? En dat de kinderen van de Nicolaasschool haar hebben bevrijd? 
Tjonge, dat uw kind dat niet heeft verteld zeg!  

 
Het zat zo: de Suikerfee deelt altijd snoepjes 
uit aan wie het verdient. Helaas is er onlangs 
een Veelvraat in het bos komen wonen, die 
gek is van snoepjes, dus hij pakte de toverstaf 
van de Suikerfee af toen zij hem een snoepje 
gaf. Hij zwaaide er eens flink mee en tot zijn 
blijdschap kon ze niet meer bewegen, dus ook 
geen snoepjes meer uitdelen. Alle snoepjes 
waren helemaal van hem, wha ha ha.  
 

Alle kinderen die op 1 november tussen de 
middag op school waren, zijn naar het bos 
gegaan. Ze ontweken de Veelvraat, die in een 
deel van het bos rondliep. Gelukkig kwam hij 
maar in een helft van het bos, want sommige 
kindertjes vonden het best spannend!  
De kinderen zochten en vonden de toverstaf 
èn alle snippers van de toverspreuk èn de 
busjes met elfensuiker.  

 
Ze legden de snippers weer aan elkaar en 
maakten met elkaar een magische kring.  
 
 
 
 
 
 
 

Ze zwaaiden met de toverstaf, gooiden de 
elfensuiker en riepen met zijn honderddertigen 
tegelijkertijd de toverspreuk. Na een paar keer 
proberen was het luid genoeg en werd de 
betovering verbroken.   
De Suikerfee was dolgelukkig en deelde aan alle kinderen een snoepje uit voor hun hulp!  

 

De volgende NicsNieuws verschijnt op dinsdag 18 december. 

 

NicsNieuws niet ontvangen? Op de website is onze nieuwsbrief ook te lezen.  
Aanmelden of wijzigingen doorgeven kan via info@daltonnicolaas.net. 
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