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De kop is eraf. We hebben maandag samen de vlag gehesen en de wens naar elkaar uitgesproken 
om er samen een fijn en goed schooljaar van te maken.  
Vorig schooljaar hebben we u al laten weten dat Marian Wientjes (in groep 1-2-3) en Jennifer 
Schiller (dit schooljaar in groep 7-8) ons team komen versterken. Daar komt Yannick Hendriks nog 
bij. Hij komt dit schooljaar bij ons zijn WPO-stage lopen. Verderop in deze nieuwsbrief stellen zij 
zich aan u voor. Yannick zal op donderdag en vrijdag naast juf Myrthe les gaan geven aan groep 4-
5-6. Op de ochtenden delen we deze groep op bepaalde momenten op zodat de kinderen nog meer 
aandacht kunnen krijgen. Juf Manon van Asselt is het aanspreekpunt voor iedereen wanneer Marja 
Tijs niet aanwezig is. De personele bezetting ziet er dan als volgt uit: 
 

 Ambulant Onderwijs 
assistent 

Groep 1-2-3 Groep 4-5-6 Groep 7-8 

Maandag 
 

 Juf Denice Juf Anne-Marie Juf Myrthe Juf Manon  

Dinsdag 
 

Juf Marja Juf Denice Juf Anne-Marie Juf Myrthe Juf Manon  

Woensdag Juf Marja om 
de week 

Juf Denice Juf Anne-Marie Juf Myrthe Juf Manon  

Donderdag 
 

Juf Manon A Juf 
Janneke 

Juf Marian Juf Myrthe en 
meester Yannick 

Juf Jennifer  

Vrijdag 
 

Juf Marja Juf 
Janneke 

Juf Marian Juf Myrthe en 
meester Yannick 

Juf Jennifer 

 
Manon Schrijver zal als intern begeleider om en om op dinsdag of donderdag aanwezig zijn. 

 
AGENDA 
3 september  Eerste schooldag gestart met het thema Vriendschap 
11 september Informatieavond  
12 september invaller in groep 7/8, Manon A afwezig i.v.m. congres 

combinatiegroepen  
20 september Kennismakingsgesprekken(uitnodiging zie bijlage)  
1 oktober  Studiedag, alle kinderen zijn vrij! 
3 oktober Start kinderboekenweek 
19 oktober Afsluiting kinderboekenweek & gouden weken 

Start herfstvakantie om 14.45 uur 
 6 november  Nationaal schoolontbijt   

21 november  Studiedag 
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De eerste weken op school zijn van groot belang voor de groepsvorming in een klas. Wij hebben 
hier het thema vriendschap voor gekozen. Afgelopen donderdagmiddag heeft het team het eerste 
deel van de teamstudie over KIVA, onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, gevolgd. Op 
1 oktober volgt het 2e deel. Via de nieuwsbrief zullen we u hier regelmatig over informeren. Tijdens 
de informatieavond op 11 september volgt ook een klein stukje informatie over KIVA.  
In de bijlage treft u een toestemmingsbrief, graag zien wij deze brief voor 20 september terug.  
 
 
 
 
 
Start schooldag:  
Alle kinderen en ouders mogen vanaf 8.20 uur op school komen. Voor 08.20 uur is er geen toezicht 
op het plein, dus we vragen u om niet eerder te komen. Ouders mogen met de kleuters mee de 
klassen in. We vragen andere ouders om de kinderen zoveel mogelijk zelf de klas in te laten gaan. 
Om 8.30 uur gaat de tweede bel, gaan de ouders de klassen uit en starten de lessen. We gaan er 
van uit dat iedereen op tijd aanwezig is. Mocht u onverhoopt toch wat later zijn vragen we u het 
kind alleen de klas in te laten gaan om zo de les zo min mogelijk te verstoren. 
 
Overblijven:  
Alle kinderen blijven over op school. We hebben op school aandacht voor gezond eten en we vragen 
ouders hier ook rekening mee te houden wat betreft het eten en drinken.  
 
Fruitdagen  
Elke maandag, woensdag en vrijdag is het fruitdag. Dat wil zeggen, dat alle kinderen op deze 
dag voor de kleine pauze (10.05/10.15 uur) een stuk fruit meenemen. Dus geen reep, koek, 
chips e.d. Met deze "regel" proberen we de kinderen te helpen een gezonder voedingspatroon 
te ontwikkelen.  
 
Gym: 
De gymlessen zijn gepland op de maandag en de donderdag. De gymlessen aan groep 3 t/m 8 op 
de maandag worden verzorgd door Bastiaan Roelofs een gymdocent van sportservice Raalte. We 
vragen u om te zorgen voor stroeve gymschoenen die niet afgeven op de vloer van de gymzaal. 
 
Etui: 
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een etui nodig op school. Zij mogen een lege etui van thuis 
meenemen. Potloden, pennen, gummen en ander schrijfmateriaal krijgen de kinderen van school. 
Ervaring van vorig jaar leert dat kinderen een ware verzameling aan materialen van huis meenemen 
voor in de etui. Dat zorgde voor (te) veel afleiding. De school zorgt voor de inhoud van de etui. 
Deze inhoud blijft op school en gaat elk jaar mee naar de nieuwe groep. Aan het eind van groep 8 
krijgen kinderen de etui mee naar huis. De schrijfspulletjes van thuis kunnen wel gebruikt worden 
voor het huiswerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIVA 

De belangrijkste afspraken op een rijtje 



 
 
 
 
Graag willen wij alle (toekomstige) ouders/verzorgers uitnodigen voor onze jaarlijkse 
informatieavond. Op deze avond vertellen wij waarom we de dingen doen die we doen, stellen wij 
de nieuwe mensen in het team aan u voor, vertellen wij onze plannen voor het komend schooljaar 
en laten wij u de werkwijze zien in de klassen. Omdat we te maken hebben met gezinnen met 
kinderen in meerdere groepen bieden wij de informatie over de groep in twee rondes aan. In de 2e 
ronde van groep 7-8 wordt informatie gegeven over de procedure advisering voortgezet onderwijs. 
Wij zien graag uit naar uw komst! 
 
Programma 
19.15 uur Inloop 
19.30 uur  Start in één van de lokalen met algemene informatie over dit schooljaar en 

voorstellen nieuwe leerkrachten 
19.45 uur  Informatie van de overblijfcommissie  
20.00 uur Informatie KIVA 
20.15 uur Eerste ronde informatie in de groep van uw kind 
20.35 uur Tweede ronde informatie in de groep van uw kind 
21.00 uur Sluiting 
 
 
 
 
 
 

Hallo leerlingen / ouders / verzorgers / belangstellenden, 
 

                            Mijn naam is Marian Wientjes en ik woon in Heerde. Ik ben getrouwd 
met Roland en wij hebben 3 kinderen. Twee zonen en een dochter.  
Mijn hobby’s zijn theater, lezen, wandelen, gamen, muziek, ……., ……. 
Ik ben enorm blij dat ik, na een uitstapje in de zorg, bij jullie op school  
weer mijn onderwijskundige vaardigheden mag gaan inzetten. En ik 
vind het een eer dat ik dit mag gaan doen in groep 1/2/3 en soms ben  
ik te vinden in groep 4/5/6. Mijn passie zit in het samen zijn, leren en 
overwinnen en ik wens daarom voor iedereen:    

 een fijn en leerzaam schooljaar 

 
 

Mijn naam is Yannick Hendriks, ik ben 22 jaar oud en woon in 
Zwolle. Ik studeer momenteel aan de Katholieke PABO in Zwolle en 
ben begonnen aan mijn laatste jaar. Het aankomende jaar zal ik 
stage gaan lopen op de St. Nicolaasschool. Op donderdag en vrijdag 
zal ik les gaan geven aan groep 4/5/6. Naast mijn werkzaamheden 
op de St. Nicolaasschool ben ik mijn vrije tijd te vinden bij 
voetbalclub VV SVI. Ik kijk erg uit naar mijn stage op de St. 
Nicolaasschool en hoop aan het einde van het jaar te kunnen 
vertrekken als volwaardige leerkracht.  
 
 

Even voorstellen… 

Uitnodiging informatieavond 11 september 



 
Mijn naam is Jennifer Schiller en ik ga dit schooljaar op de Sint Nicolaas 
van start in groep 7/8. Ik ben getrouwd en woon samen met mijn man 
Edwin en onze 4 kinderen in Dalfsen. We hebben 2 dochters en 2 
zonen. Wij hebben een melkveebedrijf. Mijn hobby's zijn paardrijden en 
muziek.  
 
Hiervoor heb ik zowel in het basisonderwijs als in het middelbaar 
onderwijs gewerkt. Nadat de kinderen zijn geboren, ben ik een poosje 
thuis geweest. Nu heb ik ontzettend veel zin om weer in het 
basisonderwijs aan het werk te gaan! Mocht je graag nog wat van me 
weten of even kennismaken; altijd welkom!  
 

 
 
 
 
 
In de Medezeggenschapsraad (MR) van de Sint Nicolaas worden leerkrachten en ouders 
vertegenwoordigd. Op het moment zijn er geen openstaande vacatures. 
 
Wat doet de medezeggenschapsraad? 
De Medezeggenschapsraad kan advies geven en/ of invloed uitoefenen op de gang van zaken 
binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn 
bijvoorbeeld: de stand van zaken rond het plan van aanpak geschreven voor de inspectie, besteding 
van de gelden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan 
de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft 
u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van uw kind 
gebeurt. De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, 2 personeelsleden en 2 ouders. 
 
Wat wordt er van een MR-lid verwacht? 
Voor ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en 
interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd 
vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de 
MR vinden ongeveer eens in de twee maand, 's avonds 
 
 
 
 
 
  

- Toestemmingsformulier voor het plaatsen van foto’s van uw kind * 
- Toestemmingsformulier KIVA * 
- Uitnodiging voor de kennismakingsgesprekken * 
- Informatiebrief over Blink onze methode voor wereldoriëntatie en onderzoekend leren 
- Jaarkalender 

 

*Graag zien wij deze formuleren retour.  

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

 

Informatie medezeggenschapsraad 

 


