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Juf Marian Wientjes heeft eind vorige week aangegeven dat ze per 1 januari 2019 stopt met haar 
werkzaamheden op de Sint Nicolaas. Het nieuws komt vrij onverwacht. Het team van de Sint 
Nicolaas vindt het jammer dat Marian weggaat, maar wij respecteren haar besluit.  
 
Daarnaast moet de man van juf Anne-Marie ergens in de komende twee weken aan zijn hart 
geopereerd worden. Een spannende tijd, waarin Anne-Marie niet precies kan aangeven wanneer ze 
er wel of niet zal zijn.  
 
Achter de schermen zijn we druk bezig met een goede oplossing voor de ruimte die er nu ontstaat. 
We vinden het belangrijk dat de kinderen niet te maken krijgen met veel onbekende gezichten. 
Daarom gaan we het voorlopig met het eigen team opvangen. Dit betekent dat juf Myrthe en/ of juf 
Manon van Asselt, naast juf Denice en juf Janneke, voor groep 1-2-3 zullen staan op donderdag en/ 
of vrijdag wanneer dit nodig mocht zijn. 
 
Het is voor iedereen vervelend, we hopen op uw begrip. We houden u op de hoogte van de gang 
van zaken en we hopen u snel te kunnen informeren over een goede oplossing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit het team 

 
AGENDA 
9 december   Adventviering – start om 09.00 uur 
20 december   Kerstviering 
21 december 14.45 uur start kerstvakantie tot 7 januari 
7 januari   Wij toasten met de kinderen op het nieuwe jaar! 
14 januari   Start CITO toetsen t/m 25 januari    
30 januari   Studiedag, alle kinderen zijn vrij! 
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In alle groepen besteden we regelmatig aandacht aan de vraagstelling van Cito. Deze toetsen 
nemen we in januari en juni bij alle kinderen af. In groep 7 en 8 maken we af en toe vragen uit 
oude eindtoetsen. Op die manier raken de kinderen bekend met de manier van vragen stellen en 
samen bespreken we hoe je de verschillende vragen aan kunt pakken.  
 

Onderzoek naar begrijpend lezen resultaten wijst uit dat kinderen regelmatig 
lager scoren dan verwacht onder andere door het niet beheersen van bepaalde 
toetsvaardigheden. De aanpak van toetsvragen is een vast onderdeel in ons 
begrijpend luisteren/ lezen circuit. Het begrijpend luisteren/ lezen circuit is een 
aanvulling op ons leesonderwijs. We willen van groep 1 t/m 8 door het 
aanbieden van verschillende teksten, door met elkaar te praten over teksten, 
door samen opdrachten te maken bij teksten laten zien dat lezen leuk kan zijn. 

 
 
 
 
 
Woensdag mochten wij Sinterklaas en zijn Pieten op school ontvangen. Een feestelijk gebeuren in 
alle groepen! Op Klasbord van de groep van uw kind kunt u de komende dagen foto’s terugzien. We 
willen alle ouders die bijgedragen hebben bij de sinterklaasviering heel hartelijk bedanken, het was 
een geslaagde en gezellige dag! 
 
 

 

Zondag 9 december is de gezinsviering in de kerk. Wij hebben als katholieke school tweemaal per 
jaar een viering in de kerk voor het hele gezin. Wij studeren met de kinderen liedjes en gebeden in. 
Wij willen iedereen van harte uitnodigen voor deze Adventsviering! De viering start om 09.00 uur. 
 
 

 

Donderdagavond 20 december is de kerstviering bij ons op school. 

Zoals u heeft kunnen lezen in de uitnodiging hebben we die avond 

een kerstdiner op school, aansluitend is er een kerstmusical in het 

Dorpshuis. Alle kinderen van de school zullen een bijdrage leveren 

aan deze fantastische musical! 

Het is de bedoeling dat elke gezin voor een aantal hapjes zorgt. Bij 
de hoofdingang op school hangt vanaf donderdag 6 december een 
intekenlijst, hierop kunt u aangeven welk hapje u wilt maken.  
 
De hapjes die koud geserveerd worden, mogen/kunnen eventueel 
’s middags al gebracht worden. De warme hapjes mogen vanaf 
18.00 uur gebracht worden. Om 18.15 uur starten we met het 
diner. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij juf Manon van 
Asselt of juf Jennifer.  

Kerstviering 

Gezinsviering  

Sinterklaasviering 

Schoolontwikkeling 
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In de maand november is er in groep 7/8 voorrondes 
geweest voor de voorleeskampioen 2018/2019. Lois uit groep 
8 is als winnares gekozen van onze school! Lois zal ons in het 
nieuwe jaar gaan vertegenwoordigen in de regiofinale. Lois, 
van harte gefeliciteerd en alvast veel succes! 
 

 

 

 

 
De afgelopen weken zijn een aantal ouders in 
het weekend druk geweest met het (af)maken 
van het nieuwe schoolplein.  
 
Wat is het mooi geworden! De kinderen zijn 
dolblij met het nieuwe stukje schoolplein, ze 
spelen er met erg veel plezier! 
 
Iedereen die geholpen heeft bij het realiseren 
van het nieuwe schoolplein, BEDANKT! 
 

  

Schoolplein  

Voorleeskampioen  
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Bijlage nieuwsbrief 

Soms heb je een vraag: Mijn kind en media 

 

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school en op straat. 

Met media bezig zijn is leuk en biedt kinderen veel kansen. Voor ouders is het soms lastig om in de gaten te 

houden wat er online allemaal gebeurt, wat geschikte websites en spelletjes zijn en hoelang kinderen per dag 

media mogen gebruiken. Hoe kun je hier goed mee omgaan? Een paar tips: 

 

 Praat met je kind over het gebruik van media 

 Maak duidelijke afspraken over mediagebruik in het hele gezin en deel deze afspraken met de oppas 
en opa’s en oma’s 

 Praat met anderen over hoe zij het doen 

 Gebruik media samen 

 Praat met je kind over wat hij ziet 

 Geef het goede voorbeeld 
 

Wil je meer lezen over mediagebruik door kinderen? Bekijk dan de tipsheet over mediagebruik voor 0 tot 5 

jarigen en/of voor 6 tot 12 jarigen. Of bekijk het filmpje over beeldschermkinderen.  

 

Wil je verder praten over beeldschermgebruik in jouw gezin of heb je andere vragen over de ontwikkeling of 

opvoeding van je kind(eren)? Je bent van harte welkom bij ons gratis inloopspreekuur op het 

consultatiebureau, op woensdag en vrijdag van 8:45 tot 9:15 uur. Je kunt ons ook mailen: 

jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen via 088 443 07 02. 

 

Maureen Zwartjens -  Jeugdverpleegkundige 

Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 
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