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We hebben het besluit genomen om onze website door een andere aanbieder te laten hoasten. De 
website zal een nieuw uiterlijk krijgen met minder keuzemenu’s. Het is de bedoeling dat de website 
straks overzichtelijker is en informatie makkelijker is te vinden op de website. Een aantal dingen 
zullen verdwijnen. Bijvoorbeeld de verjaardagen van de kinderen. U kunt zich ook niet meer 
aanmelden voor de nieuwsbrief. Alle ouders/ verzorgers krijgen vanaf nu automatisch de 
nieuwsbrief via Parnassys toegemaild. We plaatsen nieuwsbrieven ook nog op de website 
www.bssintnicolaas.nl Deze site zal door de veranderingen in november of december een tijdje uit 
de lucht zijn. 
 
 
 
 
De Sint Nicolaas en de leerkrachten zijn in ontwikkeling. Ik 
geef u graag een beeld van waar we de komende tijd mee 
bezig zijn. Tijdens de studiedag op 1 oktober zijn we naar 
Oldemarkt geweest en hebben daar een lezing van Zachary 
Walker gekregen. Hij kwam speciaal voor Catent uit 
Singapore. Hij vertelde hoe je ICT optimaal kunt gebruiken 
in je dagelijkse lessen. In de middag hebben wij een tweede 
en laatste training van de sociaal emotionele methode KIVA 
gehad waarover wij u verteld hebben bij de 
informatieavond.  
 

 
AGENDA 
12 t/m 14 oktober  Techniekdagen Salland 
15, 16 en 17 oktober juf Anne-Marie BAPO, juf Marian werkt 
19 oktober   Afsluiting kinderboekenweek & gouden weken 

Start herfstvakantie om 14.45 uur 
6 november   Nationaal schoolontbijt 
Week van 12 november Start levering schoolfruit en groente 
14 november   Kijkochtend groep 3, 08.30 tot 09.45 uur 
16 november   Start Mediamasters groep 7/8   
Week van 19 november Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 7 
    Groep 8 adviesgesprekken  
21 november   Studiedag – alle kinderen zijn vrij 
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Op 2 en 11 oktober volgen we na schooltijd een traject over begrijpend luisteren en begrijpend 
lezen. Hoe ziet een goede, leuke, effectieve les in een 2/3-combinatie eruit en hoe kunnen we de 
opbrengsten goed analyseren en vertalen naar de klas om zo de opbrengsten te verhogen? 
 
Dit schooljaar volgen juf Denice en juf Manon A een cursus van Met Sprongen Vooruit. Dit gaat over 
de inzet van materialen en bewegingsopdrachten bij het rekenonderwijs. 
 
Manon A is dit schooljaar gestart in het tweede en laatste jaar van haar Master Leren en Innoveren. 
Ze doet samen met het team onderzoek naar hoe kindgesprekken in de groepen 6 t/m 8 kunnen 
bijdragen aan het zelfsturend leren binnen het rekenonderwijs.  
 
 
 
 
 

 
Van 3 t/m 14 oktober 2019 is er weer de Kinderboekenweek. Het thema van 
dit jaar is vriendschap. Woensdagmorgen hebben we dit feestelijk met 
elkaar op het schoolplein geopend.  
  
Tot aan de herfstvakantie zullen we nog meer aandacht besteden aan het 
lezen van boeken door onder andere boeken te promoten in de klas. Omdat 
dit jaar het thema van de Kinderboekenweek vriendschap is, sluit dit heel 
erg goed aan bij de gouden weken. In deze weken wordt er ook veel 
gedaan aan groepsvorming. 
 

 
 
 
 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen 
graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en 
de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste 
kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!    
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?   
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel 
en levert de kassabon in op school.    
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een 
Bruna-winkel.   
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school 
ontvangt een waardebon.   
• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.     
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de 
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.  
 
 
 
 
 
De Sint Nicolaas is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan het 
EUSchoolfruit- en groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen wij drie 
gratis porties groente en fruit per leerling per week. U hoort nog van ons om welke dagen van de 
week het gaat. Als bijlage bij de nieuwsbrief zit wel een brochure voor ouders/verzorgers. 
 

Schoolbieb       geopend op woensdagochtend 

Kinderboekenweek 

Schoolfruit  

 



 
 
 
 
 
Begin van het jaar 2019 wordt op de Lierderholthuisweg kleurige palen met borden geplaatst, om 
aan te geven dat het verkeer een schoolzone bereikt met veel (overstekende en fietsende) 
kinderen.    
 
 
 
 

Techniek is overal om je heen. Zonder techniek zou onze 
wereld bij wijze van spreken instorten. De in het 
algemeen neemt een steeds grotere plek in. Denk maar 
eens aan het glas melk bij het ontbijt. Enig idee met 
welke technieken en technologieën deze op de 
keukentafel komt? Het begint al op de boerderij. Koeien 
worden niet meer met de hand gemolken, maar de 
handen van de boer zijn vervangen door een 
hypermoderne melkrobot, die niet alleen melkt, maar ook 
het voer op elke koe afstemt.  

 
De huizen waarin we wonen worden met de nieuwste technieken duurzaam en energiezuinig 
gebouwd. We kunnen zelfs onze eigen stroom opwekken met de zonnepanelen op het dak van ons 
huis. Op een scherm is te zien hoeveel stroom eigen zonnepanelen opwekken en hoeveel er wordt 
verbruikt. Het interieur van huizen en gebouwen wordt in 3D ontworpen op de computer. Voordat 
het gemaakt wordt is al zien hoe het eruit komt te zien. Ook onze Hollandse fiets ontkomt niet aan 
de vooruitgang van de techniek. Sterker nog, in bijna elke schuur staat tegenwoordig wel een e-
bike, die opgeladen wordt door stroom van onze eigen zonnepanelen.  
 
Mooi toch?! En hier kun jij in de toekomst een bijdrage aan leveren. Door te kiezen voor techniek 
ligt de wereld aan jouw voeten!  
 
Tijdens de 13e Techniekdagen Onderwijs Salland kunnen leerlingen, maar ook leerkrachten, ouders 
en verzorgen op vele fronten kennis maken met uiteenlopende technieken en technologieën bij de 8 
deelnemende bedrijven. Wil je weten of de techniek iets voor jou is? Kom dan kijken op 12 of 14 

 oktober.  

 
  

Schoolzone 

 

Techniekdagen Salland 

 

https://www.platformtechnieksalland.nl/


 
 
 

 

Voor ouders/verzorgers 
Van 12 november t/m 19 april krijgen uw kinderen op 

deelnemende scholen drie stuks groente en fruit per 

leerling per week. De school doet namelijk mee aan 

EU-Schoolfruit! Na 20 weken kunnen uw kinderen zelf 

groente en fruit meebrengen naar school of kan de 

school verder gaan met een betaald 

schoolfruitabonnement.   

 

Wat kunt u doen? 
De school kan uw hulp goed gebruiken om groente en 

fruit als tienuurtje de standaard te maken.  
 Help mee met het klaarmaken en uitdelen van het schoolfruit.  

 Geef ook fruit en groente mee op de dagen dat er geen groente en fruit van EU-Schoolfruit wordt 

uitgedeeld. 

 Via de OR of MR kunt u als ouder meepraten over het beleid over eten en drinken op school. Op onze 

website staan tips en voorbeelden.  

 

Tips voor thuis 
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen 

kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende 

smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit 

proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, 

doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. 
 

Tips 
 U kunt als tussendoortje ook een stukje komkommer, wortel of paprika geven. Denk ook eens aan niet 

gangbare groenten, zoals babymaïs, rettich, radijsjes of bleekselderij.  

 Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in yoghurt, komkommer op brood, soep bij de maaltijd en 

aardbeien door het toetje!  

 Voor het meegeven van fruit zijn er veel handige meegeefbakjes. Zo is er een bananenbox, een 

appelbox en ook een box voor snoeptomaatjes. Ook in een normale broodtrommel kunt u fruit 

makkelijk meegeven. Is het fruit al voorgesneden? Doe er dan een beetje citroensap op, zo wordt het 

fruit niet bruin.  

 Leg fruit en groente voor de grijp en eet er zelf ook van natuurlijk! Zien eten, doet eten. Proef altijd 

een hap en beloon dit met een complimentje. Door uw positieve gedrag overwint uw kind de 

(mogelijke) angst voor nieuwe smaken.  

 

 
Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken:  

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm 

 

Bijlagen - schoolfruit 

 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Schoolfruitbeleid.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm

