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Schoolontbijt 
Vanmorgen was het Nationaal Schoolontbijt. Elk jaar kiest het 
Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat draait om het 
welzijn en de gezondheid van kinderen. Dit jaar was het de 
stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting zet zich in voor 
kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel 
problemen zijn. Zodat deze kwetsbare kinderen weer rust en 
aandacht vinden en zich op hun toekomst kunnen richten.  
 
De burgemeester en wethouders van Raalte aten een broodje 
met ons mee. In de klassen ontstonden leuke gesprekken 
over onder andere waarom gezonde voeding nou zo 
belangrijk is. RTV-Oost was ook hierbij aanwezig, zij hebben over het Nationaal Schoolontbijt 
op onze school een bericht geschreven. Het bericht met een bijbehorend filmpje kan je vinden 
op: 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/320923/Nationaal-Schoolontbijt-in-Lierderholthuis-bruine-
bolletjes-met-de-burgemeester 
 
Naast het gezonde ontbijt was het ook onwijs gezellig met elkaar! 
 

6 november 
Op de Sint Nicolaas gaan we nu ook voelen dat er een leraren tekort is. We hebben geen 
vervanging meer voor juf Denice. Omdat juf Denice nog wel even afwezig zal zijn en wij het 
de kinderen niet aan willen doen dat er elke dag een nieuwe juf aanwezig is in de school 
zoeken we nu naar andere oplossingen. Wanneer we meer weten laten we het u weten. 
  

AGENDA 
Week van 11 nov. Groep 8 voorlopig adviesgesprekken 
13 november  Groep 6/7/8 op excursie; naar de ROVA  
19 november  Groep 4/5 bezoek synagoge 

Groep 6/7/8 naar het Hoftheater 
20 november  Kijkochtend groep 3 
   Blink presentaties  
25 november  Avond facultatieve oudergesprekken 
27 november  Doktersassistent GGD IJsselland op school 
28 november  Middag facultatieve oudergesprekken 
5 december  Sinterklaasviering 
16 december  MR-vergadering 
18 december  Kerstviering 
20 december  14.45 uur start Kerstvakantie 
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Tijdens het schoolontbijt hebben we ook aandacht gevraagd voor de redenen waarom veel 
andere collega’s op 6 november hebben gestaakt. Samen met de kinderen hebben we 
prachtige posters gemaakt om aan te geven waarom goede leraren onmisbaar zijn. Op de Sint 
Nicolaas hebben we ervoor gekozen om te laten zien dat het onderwijs een leuk, interessant 
beroep is waar je het verschil kunt maken. We hopen dat we hiermee mensen enthousiast 
kunnen maken voor het beroep. Wij vinden het super dat veel ouders de tijd en de moeite 
hebben genomen om op 6 november mee te kijken in de klas! 
 
RTV-oost heeft hier (aansluitend bij het schoolontbijt op de Sint Nicolaas) 
ook een leuk item bij gemaakt. Wanneer u het audiofragment niet kunt 
openen kunt u zelf luisteren op: 
https://www.rtvoost.nl/radio/programma/9/KlaarWakker/aflevering/527265, uur 3, tussen 
10.50-16.35. 
 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUD-20191105-WA00

00.m4a

http://www.bssintnicolaas.nl/
mailto:directie.nicolaas@catent.nl
tel:0572392017
https://www.rtvoost.nl/radio/programma/9/KlaarWakker/aflevering/527265


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

Nieuwe stagiaires: even voorstellen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kijkochtend groep 3  
Woensdagochtend 20 november zijn de ouders van de kinderen uit groep 3 uitgenodigd in het 
groep 1/2/3 lokaal. U maakt dan kennis met de manier waarop de kinderen leren lezen, 
rekenen en schrijven. De kinderen en de leerkracht laten u van 8.30 uur tot ongeveer 9.45 uur 
van alles zien.  
 
Normaal duren de lessen natuurlijk langer, maar we laten u nu in vogelvlucht kennis maken 
met de manier waarop kinderen leren en hoe ze zich de lesstof eigen maken. Zo rond kwart 
voor tien mogen de kinderen pauzeren en gaan we onder het genot van iets lekkers napraten 
en worden eventuele vragen beantwoord.   
 
Wilt u even laten weten aan juf Anne-Marie of u komt (1 of 2 personen). 
 

Blinkpresentaties – u bent van harte welkom! 
Op woensdag 20 november zijn er Blink presentaties. Alle groepen hebben zich de afgelopen 
periode 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.  
 

 De onderbouw geeft een concert aan de eigen ouders van 11.15 t/m 11.30 uur, daarna 
kunt u met uw eigen kind de school door om in de midden- en bovenbouw te kijken.  

 Groep 4 heeft gewerkt over het thema ‘Ruimtereizigers’ en heeft van alles geleerd over 
planeten, raketten en astronauten. 

 Groep 5/6 is de afgelopen periode bezig geweest met het thema ‘Aardse extremen’. 
De kinderen hebben geleerd over het weer en natuurlandschappen, zoals wolken en 
neerslag, vulkanen, aardbevingen, tsunami's en orkanen. 

''Hoi! 

Misschien heeft u mij toevallig al rond 

zien lopen op basisschool de St. 
Nicolaas. 

Mijn naam is Julian Reinkingh, ik ben 
18 jaar oud en loop sinds 3 weekjes 

stage bij combigroep 1/2/3. 
Ik zit in het eerste jaar van de PABO 

en loop veelal op de maandag stage, 

met af en toe een gehele stageweek. 
Ik doe aan wedstrijdzwemmen en 

heb een grote liefde voor voetbal & 
de sfeer tijdens voetbalwedstrijden, 

ik kijk dan ook wekelijks wedstrijden 

vanuit het stadion. Ik woon in het 
mooie Heino maar ben veelal in 

Zwolle te vinden, ik sport & werk 
daar en ik ga er naar school. 

Mocht u nog vragen hebben, kom 
gerust een keer naar mij toe!'' 

 

Hoi! 

Mijn naam is Rian Oldenhof, ik kom uit Heino en ik 

ben 19 jaar oud. 
Momenteel ben ik eerstejaars student op de Katholieke 

Pabo in Zwolle. 
Hiervoor heb ik onderwijsassistent op het Deltion 

College gestudeerd. 
Vandaar dat ik al eerder stage heb gelopen op 

basisschool Sint Nicolaas in Lierderholthuis. 

Ook dit jaar hoop ik hier weer een leuk en leerzaam 
jaar te beleven! 

 
Inmiddels ben ik al 12 jaar actief bij de voetbal en doe 

dit nog steeds met veel plezier. 

Daarnaast spreek ik graag wat met vriendinnen af. 
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 Groep 7/8 is de afgelopen periode bezig geweest met het thema ‘Reis de wereld rond’. 
Zij hebben de wereld ontdekt door middel van een eigen gekozen onderwerp. Zij laten 
jullie dit graag zien in hun eigen ontworpen atelier. In elke atelier is er wat te zien en 
te doen.  
 

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. 
 

 

Schoolfruit 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over dat wij dit schooljaar gaan deelnemen 
aan het EU-schoolfruit.  
 
Het EU-schoolfruit start op woensdag 13 november. Vanaf dan hoeft u 
op woensdag, donderdag en vrijdag uw kind geen tussendoortje meer 
mee te geven. Op deze dagen is er schoolfruit. Op Klasbord leest u elke 
week welk fruit er is geleverd. Lust uw kind iets niet? Wilt u dan zelf 
zorgen voor een stuk fruit? 
 
Dat betekent dat u op de maandag en dinsdag wel een tussendoortje 
moet meegeven aan uw kind. Op school hebben we aandacht voor gezond 
eten/tussendoortjes en we vragen ouders hier ook rekening mee te 
houden op de dagen dat er geen schoolfruit is. 
 
 

 Bijlagen:  
- Sinterklaas intocht 
- Volleybal 
- Serious Request in Raalte 
- Zwemmen voor scholen; 11 december voor de Sint Nicolaas 
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Zaterdag 16 november 2019 

Verzamelen om 15.40 uur 

bij Tijl Uilenspiegel 

Intocht Sinterklaas Lierderholthuis 
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In de week voor kerst (18-24 december) trekken er drie teams met 3FM-dj’s voor Serious 

Request te voet door Nederland, in estafettevorm.  

Zij lopen één route van Goes naar Groningen, terwijl ze 24/7 live radio maken en acties 

bezoeken die luisteraars organiseren. Hiermee halen ze samen met de rest van Nederland 

geld op om jonge mensen te beschermen tegen mensenhandel.  

Het leuke nieuws is dat zij op 22 december door de gemeente Raalte heen komen 

(Heeten, Raalte en Mariënheem).  

Raalte is ook een Chequepoint. Dit houdt in dat er van dj team gewisseld wordt in Raalte. Hier 

worden in het dorp leuke activiteiten omheen georganiseerd en is er de mogelijkheid om je 

cheque in te leveren bij de dj’s van 3FM (22 december 18.00 – 21.00 uur).  

Voor meer informatie kunnen jullie kijken op https://www.npo3fm.nl/seriousrequest/route.  
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Woensdag 11 december 

kunnen de leerlingen van 

de Sint Nicolaas voor 3 

euro naar binnen.   
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