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AGENDA

Wo 19 augustus
Vr 4 september
Di 8 september
Do 10 september
Wo 23 september
Vr 9 oktober

augustus 2020

Start groepsdoorbroken werken
Juf Loes afwezig, Meester Matthijs (invalpool) valt in
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Studiedag EigenwijsAnders- Alle kinderen zijn vrij
Studiedag onderwijsteam- Alle kinderen zijn vrij

Van het team

We zijn afgelopen maandag goed gestart met het nieuwe schooljaar. Wat was het fijn om alle
vriendjes en vriendinnetjes weer te zien! Goed om te horen dat iedereen een fijne vakantie
heeft gehad. Thuis vakantie houden voelt toch ook als vakantie.
Denice zal elke maandag, dinsdag en woensdag weer op school aanwezig zijn. In eerste
instantie nog niet volledig en nog niet op volle kracht, maar zeker met goede zin. Het is fijn
dat Denice er weer is en langzaam zal ze haar oude werkzaamheden weer op gaan pakken.

Kom in de klas

Om alle kinderen de gelegenheid te geven om ouders/verzorgers de school te laten zien
hebben we het volgende bedacht. U kiest 1 van de 2 momenten waar uw achternaam staat.
Kies het moment dat u het best past. Onderling ruilen mag.
Donderdagochtend
8.15uur tot 8.30uur
20 augustus

Askamp
Bökkers
Broeks

Maandagochtend
8.15uur tot 8.30uur
24 augustus
Dinsdagochtend
8.15uur tot 8.30uur
25 augustus
Woensdagochtend
8.15uur tot 8.30uur
26 augustus

Borreman
Van Dam
Dijk

Donderdagmiddag
14.45uur tot 14.30uur
20 augustus

Kos
Logtenberg
Kalter (G) en (S)
Lipman
Loeters
Nijmeijer (H) en (J)

Eilander (J) en (S)
Fokkert
Geerts
Giesen
Hoonhorst
Hogeboom

Maandagmiddag
14.45uur tot 14.30uur
24 augustus

Peters
Aan ’t Rot
Steevensz
Tielbeke

Nijhof
Schuurman
Strijtveen
Van Vilsteren

Kos
Logtenberg
Kalter (G) en (S)
Lipman
Loeters
Nijmeijer (H) en (J)
Peters
Nijhof
Aan ‘t Rot Schuurman
Steevensz Strijtveen
Tielbeke
Van Vilsteren

Dinsdagmiddag
14.45uur tot 14.30uur
25 augustus

Askamp
Bökkers
Broeks

Borreman
Van Dam
Dijk

Woensdagmiddag
12.15uur tot 12.30
uur 26 augustus

Eilander (J) en (S)
Fokkert
Geerts
Giesen
Hoonhorst
Hogeboom
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Formulieren

Schoolgids: De nieuwe schoolgids vindt u op de website www.bssintnicolaas.nl bij
downloads. Misschien valt het u op dat de schoolgids minder dik is dan voorgaande jaren. We
hebben alle aanvullende informatie uit de schoolgids gehaald en op de website geplaatst onder
het kopje organisatie en beleid. In de schoolgids staat de voor (nieuwe) ouders/verzorgers
belangrijkste informatie.
Leerlingstamkaart: Bij wijzigingen van adresgegevens, e-mailadressen en (mobiele)
telefoonnummers willen we u vragen dit altijd door te geven aan school (mailen naar
directie.nicolaas@catent.nl). We zorgen er dan voor dat alle gegevens goed in ons systeem
staan, zodat elke leerkracht op de hoogte is. We vragen bij de aanmelding van leerlingen niet
meer naar opleidingsniveau van ouders. Eerder moesten we dit vragen om zo de bekostiging
per leerling te verantwoorden. Nu gebruikt de overheid hier andere gegevens voor. Ook vragen
we ivm AVG niet meer naar huisarts, tandarts en beroepen van ouders. We kunnen ons
situaties indenken dat het handig is om deze gegevens te hebben. Het staat u vrij om deze
gegevens al dan niet aan te vullen op de leerlingstamkaart. Wanneer deze gegevens er wel
staan zijn deze van aanmeldingen langer dan een jaar geleden en/of overgenomen van oudere
broertjes/ zusjes. We vragen u om naar eigen voorkeur deze gegevens door te strepen of te
controleren.
Toestemmingsformulier: In verband met de AVG wetgeving vragen wij u bij de start van
elk nieuw schooljaar om al dan niet toestemming te geven voor het delen van beeldmateriaal
en informatie van uw kind.
De eerste schoolweek ontkomen we er niet aan om een aantal formulieren en invullijsten met
uw kind(eren) mee te geven.
We verwachten de volgende formulieren ingevuld weer terug op school (voor 1 september):
- Toestemmingsformulier
- Leerlingstamkaart; graag controleren of alle gegevens kloppen en ondertekenen
- Kennismakingsgesprekken

Schoolontwikkeling

Vorig schooljaar hebben we samen met de MR ons nieuwe schoolplan en het daarbij horende
jaarplan opgesteld. We zijn nu ruim over de helft van de looptijd van het jaarplan. En helaas
heeft corona hier en daar roet in het eten gegooid als het gaat om onze planning. We laten u
via deze weg heel kort weten hoe het gaat met de voortgang van de gestelde doelen.
Mijn doelen, mijn acties, mijn persoonlijkheid
Doel 1 De Sint Nicolaas heeft ambities geformuleerd op de verschillende vakgebieden.
We zijn heel ver gekomen, maar nog niet helemaal tevreden. In het kwaliteitszorgplan staan onze
(tussen) doelen beschreven. We willen onze ambities nu nog meer concreet in de beleidsdocumenten
beschrijven. Wat willen we hoe bereiken en wanneer zijn we tevreden? En wat doen we om een
gewenste situatie te behouden?
Doel 2 Leerlingen hebben inzicht in hun eigen ontwikkeling en krijgen vertrouwen in hun
eigen kunnen door actief en doelgericht (samen of zelfstandig) te werken op hun eigen
niveau. De leraar heeft hierbij een coachende rol.
De IJsselgroep begeleidt ons bij het vormgeven van ons onderwijs. Bij de start van dit traject hebben
we ons het volgende doel gesteld; De Sint Nicolaas is een toekomstbestendige dorpsschool met onder
andere een zichtbare visie, in verbinding met het dorp, met aandacht voor kwaliteiten van kinderen en
leerkrachten, oog voor ambitieuze opbrengsten en mondige, maar respectvolle kinderen. We noemen
ons een EigenwijsAnders school. Wij geven op eigen wijze, passend bij onze leerlingen en onze
omgeving les. Een aantal afspraken is vorig schooljaar niet doorgegaan. Op 23 september tijdens de
studiedag pakken we dit weer op. We houden u op de hoogte.
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Doel 3 Aan de hand van opgestelde profielschetsen bespreken leerlingen, ouders en
school de keus voor het vervolgonderwijs.
Dit doel is afgerond. In februari hebben de groep 8 leerlingen voor het eerst de profielschetsen
gekregen. Dit is goed bevallen en opgenomen in ons PO-VO beleid.
Doel 4 Ons onderwijs is anders, vanuit overtuiging en bewuste keuzes
Zie doel 2.
Samen sterk in de wereld
Doel 5 De school verzorgt een structureel aanbod identiteit, burgerschap en sociale
integratie waarin de doelstellingen duidelijk beschreven staan.
Het conceptbeleid is klaar. Ook staan de verschillende acties, uitjes en lessen beschreven in dit
document. We hebben besloten om met een 3-jaarlijkse cyclus te gaan werken. We verwachten het
document in november met de MR te bespreken.
Doel 6 Wij leiden kinderen op tot verantwoordelijke, zelfbewuste burgers.
Dit doel is een ambitie dat voortvloeit uit het aanbod beschreven in doel 5. In het beleidsdocument
identiteit, burgerschap en sociale integratie staat beschreven hoe we dit doel willen gaan bereiken,
wanneer we tevreden zijn en hoe we nagaan of we de gestelde doelen blijven behalen.

We hebben een nieuw observatiesysteem aangeschaft voor groep 1-2. 'KIJK! Het aanbod in
de klas is afgestemd op de doelen van KIJK. KIJK helpt een rijke leeromgeving te creëren en
te zorgen voor goede spelbegeleiding. Op verschillende deelgebieden wordt de ontwikkeling
van de kinderen gevolgd. De gesprekken in groep 1-2 en de rapporten zullen daarom ook een
wat andere invulling krijgen. Na 10 en na 30 weken worden ouders van groep 1-2 uitgenodigd
voor een voortgangsgesprek. Meer leest u in het informatieboekje van groep 1-2-3.

Hulp gezocht: plaatsen boomstammen
De boomstammen die de scheiding tussen het
speelzand en de tegels op het plein gaan vormen zijn
voor de corona tijd al opgehaald. Ze liggen klaar om
ingegraven te worden. Welke ouders willen hierbij
helpen? Dit moet op 1.5 meter afstand, maar volgens
mij is dat wel te doen.
Wanneer: Zaterdag 5 september om 09.00 uur
Wil je hier bij helpen dan graag een berichtje naar juf Manon A (m.vanasselt@catent.nl).

Avond4daagse – Home Editon is verlengd

De Avond4daagse – Home Edition is enthousiast ontvangen. Al ruim 50.000 deelnemers
schreven zich in. Om nóg meer mensen de mogelijkheid te geven deel te nemen, hebben we
de Avond4daagse – Home Edition verlengd. Je kunt t/m 30 september 2020 deelnemen. Leuk
om na de vakantie bij te kletsen met je beste vriend of vriendin en meteen sportief bezig te
zijn. Schrijf je nu in via https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/ en verdien de officiële
Avond4daagse medaille!
Van elke deelnemer krijgen wij (wandel4dagse Heino) 1 euro en brengen we de medaille thuis
of op school.
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Bericht GGD IJsselland: Coronamelder

Om de kans op verspreiding te beperken, is de coronavirusapp CoronaMelder in ontwikkeling. Iedereen in Overijssel inwoners, bezoekers, collega’s van buiten Overijssel - kunnen
meedoen aan de praktijktest van de app. Tijdens de
praktijktest wordt gekeken hoe CoronaMelder werkt in
aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de
GGD. Met de resultaten van de praktijktest optimaliseren we
de app en ons eigen werkproces bij GGD IJsselland.

Helpt u mee?
Voor een goed onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de
praktijktest. Daarom bieden wij, in samenwerking met de Rijksoverheid en GGD Twente, deze
toolkit aan: https://news.pressmailings.com/hvdm/toolkit-coronamelder-overijssel
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