
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De maand januari is alweer voorbij. We hebben de afgelopen weken alle Cito toetsen bij de 
kinderen afgenomen. Woensdag 30 januari hadden we studiedag en hebben alle leerkrachten de 
toetsen geanalyseerd en op basis daarvan wordt er gekeken naar het aanbod voor het komende 
half jaar. Natuurlijk kijken we niet alleen naar de toetsen, maar ook naar hoe de kinderen de 
afgelopen periode gewerkt hebben in de klas, wat ging goed, waar moeten we nog meer aandacht 
aan besteden en hoe kunnen we dat op de beste manier organiseren in de school? Op 7 en 11 
maart vinden de rapportgesprekken met ouders en kinderen plaats; u krijgt hiervoor nog een 
uitnodiging!  
 
Begrijpend lezen/luisteren is schoolbreed een punt van aandacht. In november 2018 zijn we gestart 
met een nieuwe aanpak. We zijn blij met de nieuwe aanpak, maar het is nog te vroeg om het 
resultaat van de aanpak terug te zien in de resultaten. Voor komend schooljaar is begrijpend lezen 
een speerpunt. De komende weken gaan we bij elkaar de begrijpend leeslessen bekijken, zodat we 
ons onderwijs goed op elkaar af kunnen stemmen. 
 
Het team is trots op de spelling resultaten. Door de leerkracht wordt gezien dat de methodiek KWeC 
in de klas werkt. De kinderen zijn gemotiveerd en geconcentreerd hiermee aan het werk.  
 
Helaas heeft er (nog) niemand gereageerd op de vacature voor groep 1/2/3. De werkzaamheden 
voor de donderdag en vrijdag heeft juf Myrthe in groep 1/2/3 na de kerstvakantie opgepakt, dit 
blijven we nog voortzetten totdat we iemand hebben gevonden. We zijn hartstikke blij dat het op 
deze manier door het team wordt opgepakt! 
 

Van het team 
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AGENDA 
4 februari  Alle groepen voorlichting ‘Mad Science’ 
   MR-vergadering 
5 februari  Groep 7/8 voorlichting gehandicapten adviesraad 
7 februari  Groep 8 definitief advies voortgezet onderwijs 
15 februari  Start voorjaarsvakantie om 14.45 uur 
25 februari  Weer naar school! 
1 maart  Alle kinderen krijgen hun rapport mee 
5 maart  Carnavalviering  
7 maart  ’s Avonds zijn er oudergesprekken 
11 maart  ’s Middags zijn er oudergesprekken 

 

http://www.bssintnicolaas.nl/index.php


We zien dat een aantal kinderen al voor 08.20 uur op school zijn. Op dat moment is er nog geen 
toezicht op het plein van een leerkracht, we vragen u om uw kind niet eerder dan 08.20 uur naar 
school te sturen. 
 
Om 08.25 uur gaat de bel, vervolgens gaat om 08.30 uur de tweede bel. De tweede bel betekent 
dat de leerkrachten gaan beginnen met de les. We gaan ervan 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. 
 

 
 
 
Op dit moment is het nog niet duidelijk of het team gaat staken op vrijdag 15 maart. We houden u 
op de hoogte.   

 
 
 
 
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 
gebruiken wij de app Klasbord.  
 
Klasbord is een gesloten omgeving waar je informatie 
kunt delen en ouders en betrokkenen een kijkje 
kunnen nemen in de klas van het kind. De berichten 
die door de leerkracht op Klasbord worden geplaatst 
zijn voor buitenstaanders niet zichtbaar.  
 
Wist u dat u een melding kan ontvangen als de leerkracht een nieuw bericht heeft geplaatst? Ga 
naar instellingen  kies push meldingen. Zo mist u nooit een bericht! 
 
Respecteer de privacy van een ander 
Een gedeeld bericht op Klasbord kan privacy gevoelige informatie bevatten of persoonsgegevens. 
Om de privacy van iedereen te respecteren is het niet toegestaan om berichten van Klasbord te 
kopiëren of te verspreiden bijvoorbeeld d.m.v. het maken van een screenshot. 

 
Het kan voorkomen dat u als ouder/verzorger liever niet hebt dat er op Klasbord berichten worden 
geplaatst die mogelijk persoonsgegevens bevatten van uw kind. Wanneer dit het geval is dan horen 
wij dit graag.  
 

  

Staken 

Klasbord 
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Het is zover! Op maandag 4 februari 
komt één van de Mad Science 
professoren een spectaculaire science 
show op BS Sint Nicolaas verzorgen.  
 
Hierna kunnen de kinderen van groep 3 
t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe 
naschoolse wetenschap en techniek 
cursus. Zij worden vanaf 5 maart 2019 
iedere dinsdag, zes weken lang, 
meegenomen in de wondere wereld 
van experimenten, proefjes en 
demonstraties! Elke week staat een 
nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. 
 
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. Van lessen over het heelal, 
zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde. Er komt van alles aan bod! 
 
Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP! 
Inschrijven kan tot 21 februari 2019 en vol=vol. 
 
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site 
nederland.madscience.org en klik direct op het inschrijfformulier. Kosten € 69,50 per kind. 

 
 
 
 
Dit schooljaar zijn er 9 kinderen uit de groepen 3-4 en 5 die hun eerste heilige Communie doen. De 
school doet met de kinderen een catecheseproject, getiteld "Kom maar in de Kring". Bij dit project is 
ook een stukje voor de ouders en kinderen, waarmee u thuis kunt werken. Het aandeel van de 
parochie: pastor Noordink doet mee aan het schoolproject en leidt de ouderavonden. Bovendien 
dragen de pastor en u, als ouders van de communicantjes zorg voor de coördinatie en de sturing bij 
heel de voorbereiding. 
 
Alle kinderen uit deze groepen doen mee met de voorbereiding. Het is een leuk thema waarbij 
kinderen ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Eerst wordt er gepraat over de kring waarin jij je 
thuis bevindt, dan de kring binnen de school. Vervolgens de kring binnen de wereld en als laatste de 
kring binnen de kerk. Ook komt hier aan bod binnen de gemêleerde groep dat niet iedereen hier 
deel van uit maakt maar dat er ook andere kringen zijn. Voor de communicantjes is het een groot 
feest en alle klasgenoten zijn als gasten uitgenodigd tijdens de presentatieviering en het 
Communiefeest. 
 
Hieronder de data: 

- Eerste ouderavond ouders communicantjes                                     
donderdag 28 februari 19.30 uur in de school 

- Tweede ouderavond ouders communicantjes                                
woensdag 27 maart 19.30 uur in de school               

- Presentatieviering                                                                              
zondag 14 april (Palmzondag) 9.00 uur 

- Eerste Heilige Communie                                                                   
zondag 26 mei 9.00 uur 

 

Project eerste heilige Communie 

Mad Science 


