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Van het team 
Juf Marja wisselt na de voorjaarsvakantie haar werkdagen van de Sint Nicolaas en de Kubus 
om. Op de Kubus wordt er een zwangerschapsverlof ingevuld en dit maakt dat het beter is om 
aan het begin van de week meer op de Kubus te zijn. De werkdagen op de Sint Nicolaas 
worden: dinsdag, donderdag en vrijdag om de week. Dat betekent dat de ambulante dag van 
juf Manon A. niet meer op dinsdag zal zijn, maar op de maandag. Juf Loes zal daarom op 
maandag de juf zijn van groep 6/7/8, juf Manon A. dinsdag t/m vrijdag.  
 
Het is leuk om te merken dat collega Catent scholen ons steeds beter weten te vinden als het 
gaat om collegiale consultatie en leren van en met elkaar. Veel Catent scholen zijn erg 
geïnteresseerd in onze zorgstructuur en de manier waarop wij de leerlingen goed in beeld 
houden. Ons Kwaliteitszorgplan is al veelvuldig gedeeld en er zijn verschillende intern 
begeleiders die met ons hebben gebeld. Daarnaast zijn wij gevraagd om aan eerstejaars 
studenten uit te leggen wat een les begrijpend luisteren inhoudt. Daarvoor zal Marja op 30 
januari een les verzorgen op de Katholieke Pabo. 
 
Voor de kinderen is Agnes Bootsma ondertussen een bekende verschijning. Vorig schooljaar 
en dit schooljaar verzorgt zij de beeldcoaching van de leraren. Ook de afgelopen periode is zij 
een aantal keer in school geweest om collega’s te coachen. Wij ervaren dit als heel waardevol 
en nodigen daarom Agnes met enige regelmaat uit om in de klas mee te kijken. 
 
Vanuit stichting Catent komen er, op ons eigen verzoek, woensdag 4 maart een 2-tal auditoren 
de school bekijken. Een audit is een onderzoek naar het functioneren en de kwaliteit van een 
school. Gericht op onze schoolontwikkeling hopen we te kunnen leren van en met elkaar en in 
dit geval met het auditteam. Het auditteam komt in de klassen kijken en zal gesprekken voeren 
met een aantal kinderen, ouders en met het team. Ook zullen ze schooldocumenten bekijken. 

AGENDA 
22 januari  Openhuis 
31 januari Kinderen vrij (i.v.m. landelijke stakingsdagen) 
11 februari Schoonmaakavond in groep 1/2/3 
12+13 februari Proeftoets eindcito groep 8 
13 februari 14.45 uur start voorjaarsvakantie voor alle leerlingen! 
14 februari Studiedag, alle kinderen vrij 
24 februari Weer naar school 
Week van 24 febr. Groep 8 definitief adviesgesprekken, verder informatie volgt 
25 februari Carnaval 
28 februari Rapport mee 
3 maart Middag oudergesprekken van 14.45 t/m 17.00 uur 
4 maart Audit 
5 maart Avond oudergesprekken van 18.00 t/m 21.00 uur 
9 maart MR-vergadering 
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Staking 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari roepen verschillende onderwijsbonden iedereen die 
werkzaam is in het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs op tot staken. Het gaat om 
onderwijsondersteuners, leraren en schoolleiders.  
 
In de brief die u op donderdag 16 januari ontvangen heeft, heeft u kunnen lezen dat de 
leerkrachten van de Sint Nicolaasschool op vrijdag 31 januari zullen staken. De school is 
dan dicht.  
 

CITO 
In de maand januari worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 
8. Gedurende het jaar kijken wij naar de hele ontwikkeling van de leerlingen; lezen en rekenen, 
maar ook welbevinden en andere talenten. Wij proberen de leerlingen te ondersteunen in hun 
eigen ontwikkeling, op elk gebied.  
 
Tweemaal per jaar, in januari en in mei, toetsen wij de leerlingen met methode onafhankelijke 
toetsen; zo kunnen wij zien of ons onderwijs de leerlingen voldoende ver brengt, vergeleken 
bij alle leerlingen in Nederland. Het is dus vooral een meetmoment voor ons als team, om te 
zien of wij de lat hoog genoeg leggen. Op 14 februari analyseren wij onze opbrengsten.  
 

De afname van de Cito toetsen is ook een moment voor leerlingen om te laten zien wat zij 
allemaal geleerd hebben, het afgelopen half jaar! Dit bespreken wij ook met de leerlingen; het 
is geen moment om zenuwachtig voor te zijn, maar laat zien wat je allemaal geleerd hebt! En 
als je dingen nog moeilijk vindt, dan kunnen wij dat aan de toetsen zien, en dan zullen wij 
daar het volgende half jaar samen met de leerlingen verder aan gaan werken. 
 

Openhuis 
Op woensdag 22 januari is er op onze school van 09.00 
tot 12.00 uur een open huis voor alle ouders die op zoek zijn 
naar een basisschool voor hun kind.  
 
Kent u ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun 
kind, dan hopen we dat u ouders vertelt over onze school. Op 
www.bssintnicolaas.nl kunt u de informatie over onze school 
vinden. 

 
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. 
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Schoonmaakavond groep 1/2/3 
Op dinsdagavond 11 februari om 19.30 uur is er een schoonmaakavond in groep 1/2/3. De 
materialen in de kleutergroep krijgen een grote schoonmaakbeurt! 
 
Normaal gesproken deden we dit altijd in één van de laatste weken van het schooljaar, maar 
dan is het altijd al erg druk met veel verschillende activiteiten in en buiten de school. Daarom 
hebben we het verschoven naar februari.  
 
We hopen op een grote opkomst zodat we in no time alles hebben schoongemaakt. Het is 
altijd een heel gezellige avond! Voor koffie/thee en koek wordt gezorgd. 
 
Wilt u aan juf Anne-Marie of juf Loes doorgeven of u komt op dinsdagavond 11 februari? 
Het is fijn als u een emmer en een vaatdoekje meeneemt.  
 
We starten om half 8. Heeft u de kinderen nog niet in bed kom dan gerust wat later. 
 
Met vriendelijke groet, 
Juf Anne-Marie en juf Loes 
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