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AGENDA
2 november
6 november
Week van 12 november
14 november
16 november
Week van 19 november
21 november
22 november
29 november

november 2018

Groep 7/8 naar Ontdek Carmeldag
Nationaal schoolontbijt
Start levering schoolfruit en groente
Kijkochtend groep 3, 08.30 tot 09.45 uur
Start Mediamasters groep 7/8
Oudergesprekken
Groep 8 adviesgesprekken
Studiedag – alle kinderen zijn vrij
Groep 6/7/8 naar de ROVA in Zwolle
Groep 7/8 ‘snuffelen’ op de Capellenborg in Wijhe

Welkom bij ons op school!
Wout van Vilsteren is 4 jaar geworden en daarom mocht hij voor de herfstvakantie voor het eerst
naar school. Fernando Kos is ook 4 jaar. Hij is afgelopen woensdag gestart in groep 1.
Diego Kos (de broer van Lorenzo en Fernando) is voor de herfstvakantie gestart in groep 6. En ook
Guusje en Willem Bökkers zijn deze week gestart in groep 1 en 3. Wij wensen hen allemaal een fijne
en leuke schooltijd bij ons op de Sint Nicolaas toe!

Klasbord
Als school vinden we het belangrijk om het thuisfront goed te
informeren over de activiteiten die plaats vinden op onze school
en rondom de groep. Daarvoor gaan wij de volgende app
inzetten; Klasbord.
Klasbord is een social media tool waarmee het mogelijk is om u op een makkelijke, veilige en vooral
op een leuke manier te informeren over het reilen en zeilen van de klas en de school. Zo kan de
leerkracht een foto delen van een activiteit in de klas, een tekstbericht sturen of een oproep
plaatsen. Klasbord is een afgesloten en veilige omgeving. Alleen de ouders en betrokkenen rondom
de groep krijgen toegang tot de geplaatste berichten. De leerkracht heeft hierbij de volledige
controle. Alle leerlingen hebben voor de herfstvakantie een papier meegekregen waarin alle
informatie staat om de groep van uw kind te kunnen volgen.
Mocht u hulp nodig hebben bij het aanmelden of het papier kwijt zijn met de klassencode, laat het
weten dan kunnen wij u hierbij helpen.

Ouders groep 3 - kijkochtend
Woensdagochtend 14 november zijn de ouders van de kinderen uit groep 3 uitgenodigd in het
groep 3 lokaal boven. U maakt dan kennis met de manier waarop de kinderen leren lezen, rekenen
en schrijven. De kinderen en de leerkracht laten u van 8.30 uur tot ongeveer 9.45 uur van alles
zien.
Normaal duren de lessen natuurlijk langer, maar we laten u nu in vogelvlucht kennis maken met de
manier waarop kinderen leren en hoe ze zich de lesstof eigen maken.
Zo rond kwart voor tien mogen de kinderen pauzeren en gaan we onder het genot van iets lekkers
napraten en beantwoord ik eventuele vragen.
Wilt u even laten weten aan juf Marian of juf Anne-Marie of u komt (1 of 2 personen).

Schoolfruit
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over dat wij dit schooljaar
gaan deelnemen aan het EU-schoolfruit.
Het EU-schoolfruit start op woensdag 14 november. Vanaf dan hoeft u op
woensdag, donderdag en vrijdag uw kind geen tussendoortje meer mee te
geven. Op deze dagen is er schoolfruit.
Dat betekent dat u op de maandag en dinsdag wel een tussendoortje moet
meegeven aan uw kind. Op school hebben we aandacht voor gezond
eten/tussendoortjes en we vragen ouders hier ook rekening mee te houden op de
dagen dat er geen schoolfruit is.

Groep 6/7/8 op excursie
22 november gaat groep 6-7-8 op excursie met de ROVA Groentour. De ROVA Groentour heeft als
motto: ‘Grondstoffen gezocht’. De leerlingen leren de verschillende afvalsoorten en grondstoffen te
herkennen, hoe deze goed te scheiden en worden bewust van het afvalprobleem. Ook krijgen zij te
zien wat ROVA met het gescheiden afval doet.

Helpende handenlijst
De helpende handenlijst hangt nog bij de ingang. Wat
fijn om te zien dat al veel ouders zich hebben
ingeschreven bij de verschillende activiteiten. Er zijn
nog een aantal lege plekken. Mocht u het leuk vinden
om ergens bij te helpen, dan kunt u zich nog intekenen.
Alvast bedankt!

Het schoolplein
U heeft het waarschijnlijk al wel gezien. In de
herfstvakantie is er een start gemaakt met het
realiseren van het nieuwe schoolplein. Wij worden
hier erg blij van!
Nog niet alle nieuwe speeltoestellen zijn geleverd.
Hier moeten we nog een aantal weken op wachten.
De verwachting is dat het nieuwe plein rond
december klaar is.
Nog even geduld…

Voortgezet onderwijs
Momenteel en de komende maanden krijgen we op school allerlei informatie binnen van het
voortgezet onderwijs. Een aantal scholen sturen op wanneer bijvoorbeeld hun informatiedagen zijn,
wanneer ze open dagen hebben, flyers, enz. Deze informatie zullen we met u delen.
Naast alle informatie die u van ons krijgt, raden we u ook aan op het internet naar informatie te
zoeken. Daar kunt u in principe alle relevante informatie over het VO vinden. Veel scholen bieden de
mogelijkheid aan om je op te geven voor een open lesmiddag/avond via de site van de school zelf.
Een site waar u veel informatie kan vinden is: https://www.devogids.nl/
Bij het kopje open dagen planner heeft u een overzicht van alle open (les) dagen van de scholen.
Verder kunt u natuurlijk terecht op de websites van de diverse scholen. Op de website van elke
school kunt u naast extra informatie, ook een impressie krijgen van de sfeer op de school. Op een
open dag kunt u de sfeer daadwerkelijk proeven en alle vragen die u heeft, direct aan de mensen
van de school stellen.
De meeste scholen bieden ook kennismakingslessen aan. Zo kan uw kind de school ‘in bedrijf’
meemaken en alvast een beeld vormen over de gang van zaken in het voortgezet onderwijs.
Iedere school heeft een eigen schoolgids voor ouders. Hierin staan de uitgangspunten van de
school, lestijden, speciale programma’s, kosten en nog meer praktische informatie. In veel gevallen
is deze schoolgids op de website van de school te vinden. Vraag ook naar de ervaringen van
anderen. Denk hierbij ook aan oud-leerlingen (en hun ouders) die al op de school zitten waar u en
uw kind misschien voor willen kiezen? Vraag wat ze van de school vinden. Hun ervaringen kunnen u
helpen om een goed beeld van de school te krijgen.

Bezoek scholen
We zullen met de klas ook enkele scholen bezoeken (let op! Groep 7 gaat ook mee). Dit om de
kinderen een indruk van de verschillende schooltypes te geven. Ze zien een middelbare school in
bedrijf en krijgen er vaak ook proeflessen. Dit geeft soms weer een ander beeld dan een
informatieavond of open dag.
Op vrijdag 2 november gaan we naar het Carmel College in Raalte. Informatie hierover volgt nog.
Op donderdag 29 november gaan we naar de Capellenborg in Wijhe. Informatie hierover volgt nog.
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