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Van het team 
Via een mail hebben we jullie op de hoogte gesteld over de afwezigheid van juf Denice. Juf 
Dorien loopt hier al een aantal weken in de school, zij zal juf Denice de komende tijd 
vervangen. Hieronder zal zij zich aan jullie voorstellen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
2 oktober  Start Kinderboekenweek 
18 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek  
   Start herfstvakantie 
28 oktober  Weer naar school! 
   MR-vergadering 
5 november  Schoolontbijt  
13 november  Groep 6/7/8 op excursie  naar de ROVA 
20 november  Kijkochtend groep 3  

 

Beste allemaal,  
 
Ik ben Dorien Assen (24 jaar) en ik ben bijna afgestudeerd van de Katholieke Pabo. Ik 
woon in Coevorden en ik houd van (live)muziek en dagjes uitgaan. Ook sport en dans ik 
iedere week.  
 
Komende weken kan je me op de maandag, dinsdag en woensdag in de school 
tegenkomen. Het invallen op de Sint Nicolaas doe ik met veel plezier.  
 
Wil je meer over me weten? Zoek me dan gerust op in de school.  
 
Tot ziens en een groet, 
Dorien Assen 
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Ontwikkelingen  
De Sint Nicolaas en de leerkrachten zijn in ontwikkeling. Veel plannen hebben we afgelopen 
woensdag in ons schoolplan voor 2020-2023 verwerkt. De plannen zijn gericht op “Samen sterk in 
de wereld", “Ontwikkeling en groei” en "Dit zijn wij". Binnenkort zullen wij het concept met de MR 
bespreken. 
 
Tijdens de studiemiddag op 4 september zijn we naar Lemelerveld geweest voor een lezing 
van Zachary Walker. Hij vertelde hoe je ICT optimaal kunt gebruiken in je dagelijkse lessen. 
 
Op 18 september hebben we allemaal een klassenbezoek gehad van Karin van de Mortel. Zij 
keek met ons mee naar begrijpend luisteren/lezen. Aansluitend was er een studiemiddag. Karin 
van de Mortel heeft ons mooie tips gegeven om kinderen nog meer bij de les te betrekken en 
zo de opbrengsten van begrijpend lezen te verhogen. 
 
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode. We hebben gekozen voor de 
methode Pluspunt. Om alles uit deze methode te halen volgen we allemaal in oktober een 
training van twee middagen. 
 
Daarnaast hebben we de IJsselgroep ingeschakeld die ons gaat helpen bij het concretiseren 
van de visie van de school. We zijn een ‘Onderwijs Anders’ school maar wij vinden dit nog niet 
zichtbaar genoeg in ons onderwijs. De IJsselgroep gaat met ons hierin meedenken.    

 

Identiteit  
Dinsdagavond 10 september hebben we tijdens de informatieavond gesproken over nieuw 
onderwijskundig beleid dat we aan het schrijven zijn rond identiteit, burgerschap en sociale 
integratie. De aanleiding om dit nieuwe beleid te gaan schrijven zijn: de veranderende 
maatschappij, de beperkte inzet van taakuren van onze teamleden buiten schooluren en de 
wens om de Sint Nicolaas meer zichtbaar te laten zijn (woorden en daden) in Lierderholthuis.  
Een gevolg is: 
 Dat wij op de Sint Nicolaas niet meer de Communie en het Vormsel kunnen aanbieden zoals 

we de afgelopen jaren hebben gedaan. 
 Dat we een andere invulling zoeken voor onze gezinsvieringen (Palmpasen en Kerst) 
 Dat wij als team keuzes moeten maken bij welke buitenschoolse activiteiten wij aanwezig 

zijn (sportactiviteiten, wandel 4-daagse, e.d.)  
 
Wij zijn ons er van bewust dat dit haaks staat op onze wens om meer zichtbaar te zijn in 
Lierderholthuis. Daarom hebben wij tijdens de informatieavond gevraagd om met ons mee te 
denken door antwoord te geven op de volgende stellingen: 

 Wat moeten leerlingen op de Sint Nicolaas leren over het Katholieke geloof en over 
andere geloven/ culturen. 

 Wat moet de Sint Nicolaas (minimaal) doen om uit te stralen dat we een Katholieke 
school zijn. 

 Wat betekent “Katholiek” zijn voor/volgens u? 
 Welke vaardigheden en/of normen en waarden hebben de kinderen nodig om zich 

staande te houden in de maatschappij? 
 Heeft u ideeën/ suggesties die wij kunnen toepassen in ons onderwijsaanbod rond  
 Burgerschap (hoe kan jij een bijdrage leveren)  

 voor jezelf/school 
 voor het dorp 

 voor de wereld 
 Sociale integratie (welke vaardigheden heb je nodig in de maatschappij)   

 voor jezelf/school 
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 voor het dorp 

 voor de wereld 
 Identiteit (wie ben je/wie wil je zijn)  

 voor jezelf 
 in school 
 in de wereld. 

Uitgangspunt bij deze stellingen is; wij zijn een Katholieke school en wij willen een zichtbare 
en waardevolle bijdrage leveren in de dorpsgemeenschap van Lierderholthuis. 
 
De stellingen hebben van 11 tot 13 september in de hal van de school gehangen en iedereen 
heeft fijn meegedacht. In oktober staat een overleg met de parochie gepland en daarna gaan 
we een concept van het beleid schrijven. Dit zullen we in de MR bespreken.  
 

Schoolplein – Hulp gezocht!  
Om het nieuwe speelgedeelte komt een afrastering van boomstammen. Wij zijn opzoek naar 
ouders die ons hierbij kunnen helpen. We stellen het enorm op prijs als u komt helpen. U kunt 
zich opgeven bij juf Manon A, dit mag ook via mail m.vanasselt@catent.nl.  
 
We weten nog niet wanneer we de boomstammen kunnen ophalen. Wanneer we meer 
informatie hebben, doen we opnieuw een oproep uit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Het wordt zeer gewaardeerd als u zich hiervoor aanmeldt. Alvast bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolfruit EU 
De Sint Nicolaas is net als vorig schooljaar een van de 3000 basisscholen die 
dit schooljaar mag meedoen aan het EUSchoolfruit- en groenteprogramma. 
Van 11 november 2019 t/m 19 april 2020 ontvangen wij drie gratis porties 
groente en fruit per leerling per week. U hoort nog van ons om welke dagen 
van de week het zal gaan.  
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Klasbord – Belangrijk! 
Toestemming In het kader van de AVG hebben wij u middels een brief om toestemming 
gevraagd voor het mogen gebruiken van onderstaande persoonsgegevens op school:  

 foto’s, video’s in de schoolgids en schoolbrochure  
 foto’s, video’s op de website van de school  
 foto’s, video’s in de (digitale) nieuwsbrief  
 foto’s, video’s op social-media accounts: Facebook  
 foto’s, video’s die in een afgeschermde omgeving staan Klasbord, schoolapp  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We willen u erop wijzen dat u deze toestemming te allen tijde kunt aanpassen. Mocht u dit 
wensen, dan kunt u dit kenbaar maken via de groepsleerkracht van uw kind. Natuurlijk gaan 
we zorgvuldig om met foto’s en video’s in de school. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 
leerlingen schade kunnen ondervinden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over privacy 
en/of de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij Marja Tijs 
(directie.nicolaas@catent.nl).  
 

Kinderboekenweek 
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek met als thema ‘Op reis’.  
We starten woensdag de schooldag met een gezamenlijke opening van de Kinderboekenweek 
op het schoolplein. Jullie zijn als ouders hierbij van harte uitgenodigd. 
 

De kinderen mogen deze dag op hun meest unieke en mooi versierde vervoersmiddel naar 
school komen. Een eenwieler, skelter, step, fiets, bedenk het maar! We zijn benieuwd! 
 

In de klassen zullen deze weken veel activiteiten 
plaatsvinden rondom (voor)lezen. Zijn er ouders of 
opa’s/oma’s die in de Kinderboekenweek (2 t/m 13 
oktober) willen komen voorlezen in de klas? We horen het 
graag. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw 
zoon/dochter. 
 

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 zal juf Manon van Asselt 
met de ouders van groep 7/8 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.  
 

Let op! 
Wij zijn vergeten toestemming te vragen of wij ook foto’s van uw kind mogen plaatsen op 
de andere groepspagina’s op Klasbord. We werken veel groepsdoorbroken; zo kan het 
weleens voorkomen dat uw kind met een leerling uit een ander groep werkt en hier een 
foto van wordt gemaakt. Indien u bezwaar heeft dan kunt u dit kenbaar maken bij de 
groepsleerkracht uw kind. Hebben wij voor vrijdag 11 oktober niets gehoord dan gaan wij 
ervan uit dat u toestemming geeft om foto’s te plaatsen op de andere pagina’s.  
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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 groep 7/8 in november het Carmel College in Raalte bezoeken (let op! Groep 7 
gaat ook mee). Dit om de kinderen een indruk van de middelbare school 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.  
 

Techniekdagen Salland 2019 
Techniek en technologie zijn niet meer 
weg te denken uit ons dagelijks leven. We 
gebruiken het voor alles, maar wat is 
eigenlijk het verschil? Techniek is alles wat 
mensen hebben gemaakt (bv. telefoons, 
vervoersmiddelen, kleding, gebouwen, 
wegen, voedsel). Het zijn oplossingen voor 
problemen en behoeften die we nodig 
hebben om te (over)leven. 
 
Technologie is de wetenschap van techniek en is gericht op een specifiek doel. Het gaat om 
het produceren van nieuwe, innovatieve dingen, waarbij kennis uit verschillende 
wetenschappen wordt gebruikt. Als de benodigde kennis te kort schiet, wordt deze verbeterd 
en aangepast om het doel te bereiken. Dat leidt tot het ontwikkelen van kennis. 
 
Techniek en technologie samen zorgen voor onbegrensde mogelijkheden. Door internet ligt 
de wereld aan onze voeten. Schoolboeken worden vervangen door laptops en tablets. 
Zelfrijdende auto’s zijn een feit. We wekken zelf energie op met de zon en de wind. Huizen 
worden duurzaam gebouwd. We kunnen zelfs ons eten al uit de 3D printer laten komen. En 
wie weet wat de toekomst ons allemaal nog meer brengt. 
 
Het is in ieder geval zeker dat techniek en technologie ook in de toekomst een belangrijke rol 
in ons leven blijven spelen. Succes gegarandeerd als je kiest voor een opleiding of beroep in 
deze richting. 
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Tijdens de 14e Techniekdagen Onderwijs Salland kunnen leerlingen, leerkrachten, ouders en 
verzorgen op vele fronten kennis maken met uiteenlopende technieken en technologieën bij 
de 7 deelnemende bedrijven. 
 
Wil jij weten of techniek en technologie iets voor jou is? Kom dan kijken op 11 en 13 oktober. 
Tot dan! 
 

Trots op “onze” ouders 
 

http://www.bssintnicolaas.nl/
mailto:directie.nicolaas@catent.nl
tel:0572392017


www.bssintnicolaas.nl || directie.nicolaas@catent.nl 
Lierderholthuisweg 49 || 8144 RG Lierderholthuis || 0572-392017 

 
 
  

http://www.bssintnicolaas.nl/
mailto:directie.nicolaas@catent.nl
tel:0572392017


www.bssintnicolaas.nl || directie.nicolaas@catent.nl 
Lierderholthuisweg 49 || 8144 RG Lierderholthuis || 0572-392017 

  

http://www.bssintnicolaas.nl/
mailto:directie.nicolaas@catent.nl
tel:0572392017


www.bssintnicolaas.nl || directie.nicolaas@catent.nl 
Lierderholthuisweg 49 || 8144 RG Lierderholthuis || 0572-392017 

 

http://www.bssintnicolaas.nl/
mailto:directie.nicolaas@catent.nl
tel:0572392017

