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Van het team  
Na een welverdiende voorjaarsvakantie zijn we weer goed gestart. De afgelopen weken zijn 
er groepsbesprekingen geweest. Hierin bespreken wij de leerlingen met de leerkrachten en de 
intern begeleider. Zo zorgen wij ervoor dat wij de leerlingen goed in beeld hebben. Op deze 
manier kunnen wij ons aanbod goed afstemmen.  
 
Dinsdag 26 februari heeft de onderwijsinspectie een herstelonderzoek uitgevoerd op de Kubus 
in Wijthmen, onderdeel van ons onderwijsteam. Het afgelopen jaar hebben er veel wisselingen 
in het team plaatsgevonden en heeft het team van de Kubus, samen met het team van de Sint 
Nicolaas, keihard gewerkt om het zicht op de ontwikkeling en de kwaliteitscultuur te 
verbeteren. Het totaaloordeel is nu ‘onvoldoende’ en niet meer ‘zeer zwak’. Dat klinkt u 
misschien nog niet zo positief in de oren, maar het is het beste oordeel dat ze nu konden 
krijgen omdat de eindopbrengsten nog niet meegenomen konden worden (de eindtoets is pas 
in april). De overige onderdelen zijn allemaal voldoende beoordeeld.  
De Kubus kreeg een compliment voor al het werk dat is verzet in korte tijd. Wij willen dit 
compliment graag met u delen, want omdat we een onderwijsteam zijn geldt dit compliment 
ook voor ons.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
11 maart  ’s Middags zijn er oudergesprekken 
21 maart  Vormsel leerlingen naar Utrecht 
23 maart  Vormsel kerk Heino 
25 maart  MR vergadering 
27 maart  Presentatie Blink 
   Schoolhandbaltoernooi groep 7/8 
4 april   Zwerfvuilprogramma ‘Mooi schoon’ 
   Theoretisch + praktisch verkeersexamen groep 7/8 
10 april  Voorstelling groep 7/8 
11 april  Uitje bakkerijmuseum groep 3/4/5 (informatie volgt) 
12 april  Koningsspelen + verjaardag van alle juffen en meester 
14 april  Palmpasen kerk 

 

Stijn, Liza en Rens, welkom bij 
ons op school! 

 
Wij wensen jullie een fijne en 
leuke schooltijd bij ons op de 

Sint Nicolaas toe! 
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Staken 
Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers uit het gehele onderwijs een dag staken.   
Ook de leraren op de Sint Nicolaas staken op vrijdag 15 maart. Dat betekent dat de school 
geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen). U heeft hier 
inmiddels een brief over gehad.  
 
Wij vragen om uw begrip voor deze staking, ondanks het ongemak dat u mogelijk 15 maart 
ervaart. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat 
de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!   
 

Nieuwe website 
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan onze nieuwe website en we zijn dan ook trots deze 
aan u te kunnen presenteren.  
 
De site ziet er fris en mooi uit. We verwachten dat de belangrijkste informatie over de school 
goed te vinden is. En natuurlijk hopen we dat ouders die een school zoeken en onze site zien 
er enthousiast van worden. Op de website is een kalender te vinden. Daar vindt u in één 
oogopslag alle belangrijke agendapunten voor de komende maanden.  
 
Enkele pagina’s zullen nog worden aangepast, maar alle belangrijke documenten zijn 
aanwezig. 
 
Mocht u iets ontdekken dat niet klopt, dan horen we dat natuurlijk graag. Hiermee nodigen 
we u van harte uit om de nieuwe site te bezoeken; www.bssintnicolaas.nl. 

 

Blink presentaties 
Op woensdag 27 maart zijn er Blink presentaties. Alle groepen hebben de afgelopen periode 
zich verdiept in bepaalde onderwerpen. Wat ze hebben ontdekt en geleerd willen ze graag aan 
jullie presenteren, hiervoor willen wij u uitnodigen. De presentaties zijn van 11.15 t/m 12.00 
uur in de verschillende groepen.  
 
Groep 1/2 is bezig met het thema indianen, zij zullen rondom dit thema wat presenteren.  
 
Groep 3/4 heeft aan twee thema’s gewerkt, beide thema’s presenteren ze. 

- Mijn geschiedenis, bij dit thema hebben de kinderen hun eigen (familie) geschiedenis 
onderzocht. Hoe zagen ze eruit toen ze geboren werden? Hoe was het in de tijd dat 
hun eigen ouders en grootouders kind waren? En hoe maak je een stamboom? 

- Op wereldreis, kinderen hebben kennis gemaakt met verschillende klimaatzones. Ze 
hebben geleerd over de woestijn, de jungle en het poolgebied.  

 
Groep 5/6 is de afgelopen periode bezig geweest met het thema ‘Bijzondere bewoners’. Zij 
hebben zich verdiept in soorten mensen, dieren en planten. Op 27 maart zullen zij hier meer 
over vertellen.  
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Groep 7/8 is de afgelopen periode bezig 
geweest met het thema ‘Op leven en dood’. 
Door middel van het maken van een 
tijdschrift heeft groep 8 ontdekt en 
onderzocht hoe de voortplanting bij een dier 
werkt. Dit zorgde soms voor veel gegiechel.  
Groep 7 heeft een tijdschrift gemaakt dat 
heet ‘Leef mee!’. Hier staat onder andere 
informatie in over hoe dieren opgroeien en 
leven.  

 

Oudervereniging 
Gezocht: nieuwe leden! 
De oudervereniging is een betrokken groepje ouders van ongeveer 5 leden. Zij ondersteunen 
school bij het organiseren van activiteiten, zoals carnaval, schoolreisje, Sinterklaas en Kerst.  
 
De oudervereniging komt ±6 keer per jaar bijeen om te vergaderen. Daarnaast wordt er 
vergaderd in kleine groep omtrent de activiteit die georganiseerd wordt. De leden van de 
oudervereniging worden verdeeld over de verschillende activiteiten, u hoeft dus niet bij alles 
te helpen. Lijkt het jou ook leuk om mee te denken en mee te helpen? Dan ben je welkom bij 
de oudervereniging! Je kunt je opgeven bij een van de leden. 

 

Klusochtend 
Ook dit schooljaar doen wij mee aan NLdoet op zaterdag 16 maart. Wij organiseren dit samen 
met de ouderraad en het dorpshuis. Binnen en buiten rondom school hebben we een aantal 
klussen die gedaan moeten worden. Daar hebben wij uw hulp bij nodig! U heeft hierover een 
brief gekregen.  

 
Heeft u zich nog niet 
opgegeven, maar wilt u 
wel helpen? U kunt zich 
nog opgeven bij een van 
de leerkrachten.  
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Voorleeswedstrijd 
Lois Steenkamp heeft onze school vertegenwoordigd bij de voorleeswedstrijd op woensdag 6 
februari. Zij heeft voorgelezen uit het boek ‘Mazzel’ van Mariëtte Middelbeek. De jury vond dat 
Lois dat heel goed gedaan heeft. Ze is helaas niet door naar de volgende ronde. Wij zijn trots 
op je Lois! Jij bent onze kampioen.  
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