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Van het team  
We willen deze nieuwe nieuwsbrief beginnen met de complimenten aan kinderen en ouders. 
Iedereen houdt zich aan de coronamaatregelen. We raken al gewend aan dit nieuwe gewoon. 
We zijn erg blij met het nieuws dat verkouden kinderen nu ook naar school mogen. Voor de 
groepsvorming is het veel beter dat kinderen zoveel mogelijk op school zijn.  
Ziek = ziek! Voor de kinderen die ziek zijn organiseren wij geen thuisonderwijs. We 
organiseren alleen nog onderwijs op afstand voor kinderen die in quarantaine moeten. De 
nieuwste beslisboom leest u in de bijlage.  
 
We noemden net al groepsvorming. De eerste weken tot aan de herfstvakantie noemen wij 
de gouden werken. Wij besteden dan extra aandacht aan groepsvorming. Wekelijks staat 
sociaal-emotionele vorming op het rooster. Hiervoor gebruiken we de methodes “Kleur” en 
“Kiva”, maar ook de actualiteit. Omdat wij van mening zijn dat kinderen pas goed kunnen leren 
als ze zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, willen we u nogmaals op het hart drukken 
om met signalen bij ons te komen. Omgekeerd doen wij dit ook. We doen het immers samen.  
 
Verder in deze nieuwsbrief: 

- Stagiaires 
- Voorschoolse opvang 
- Helpende handenlijst 
- Kinderboekenweek 2020 
- De leerlingenraad 
- Voortgezet onderwijs 
- Schoolfruit  
- Social Media  

 
  

AGENDA 
30 september  Start Kinderboekenweek op het plein 
9 oktober  Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 
12 t/m 17 oktober Herfstvakantie 
26 oktober  MR-vergadering 
   Groep 6//7/8 voorstelling in het Hoftheater 
5 november  Duurzaam schoolontbijt 

 
 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 
1. Koetstocht Gerard en Cor Noordink 
2. Sallandse voetbal2daagse  
3. Beslisboom 
4. Workshop Mediawijsheid in de 

basisschoolleeftijd 
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Stagiaires 

Ook dit schooljaar hebben we stagiaires van de Hogeschool KPZ, graag stellen zij zich aan u 
voor.  
 

Hallo allemaal, 
 
Aangezien jullie mij nog niet kennen zou ik mij graag willen voorstellen 
als één van de nieuwe stagiaires op de basisschool Sint Nicolaas! Ik ben 
Lise Schokker, 18 jaar en woon in Heino. Ik ben tweedejaars student 
op de Hogeschool KPZ. Hiervoor heb ik de havo afgerond op Carmel 
College Salland. Ik mag komend half jaar stagelopen in groep 6/7/8, ik 
heb hier enorm veel zin in! Ik loop standaard stage op maandag en zal 
er soms ook hele weken zijn. In mijn vrije tijd volleybal ik bij de 
volleybalvereniging in Heino, ook doe ik graag leuke dingen met 
vrienden en familie. Ik hoop hier veel te leren en ben benieuwd wat 
deze stageperiode mij gaat brengen. Ik heb er in ieder geval zin in!  
 
Groetjes,  
Lise  

 
Hallo allemaal!  
 
Ik ben Danny Wolda, 26 jaar en woon in Zwolle. Ik woon daar samen met mijn 
vriendin Lynn, mijn drie honden Koda, Kaya en Nova en een konijn Lenny.   
Ik studeer op de Hogeschool KPZ. Hier doe ik het derde jaar van de deeltijd 
variant, dus je gaat mij elke week op donderdag zien bij Juf Myrthe in groep 4/5 
tot midden december.   
Ik hoop er een gezellig en leerzaam halfjaar van te maken.   
 
Groeten, 
Danny 
 

Smurfplanet: voorschoolse opvang 

Smurfplanet biedt op dit moment alleen voorschoolse opvang op de dinsdagochtend aan. We 
zijn aan het onderzoeken of er ook genoeg animo is voor de voorschoolse opvang op de 
donderdagochtend.  
 
Heb je interesse? Wil je dit dan voor woensdag 7 oktober doorgeven aan de leerkracht van 
uw kind(eren) of mail naar directie.nicolaas@catent.nl.  
 

De helpende handenlijst  
Andere schooljaren komt de ouderhulplijst op het bord bij de ingang te hangen waarop u zich 
kunt intekenen voor de verschillende activiteiten die in het schooljaar plaatsvinden. Dit 
schooljaar doen we het anders i.v.m. de richtlijnen rondom COVID-19. Uw kind krijgt vrijdag 
25 september een brief mee waarop u kunt aangeven bij welke activiteit u ons wilt helpen. 
Zou u de strook voor woensdag 7 oktober willen inleveren bij de leerkracht van uw kind? 
 
Het wordt zeer gewaardeerd als u zich ergens voor aanmeldt. Alvast bedankt! 
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Kinderboekenweek 2020 
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek met als 
thema ‘En toen’. De geschiedenis staat centraal. In de hal 
maken wij een tentoonstelling met voorwerpen uit de 
geschiedenis. Te denken valt aan een typemachine, oude 
telefoon, zwerfkei, spullen uit de oorlog enz. Heeft u spullen 
die we mogen tentoonstellen tijdens de Kinderboekenweek, 
wilt u deze dan meegeven naar school? Graag voor 29 
september.  
 
We starten woensdag 30 september de schooldag met een gezamenlijke opening van de 
Kinderboekenweek op het schoolplein waar we het lied van kinderen voor kinderen zingen. U 
bent als ouder hierbij van harte welkom, wel volgens protocol COVID-19 (buiten het 
schoolplein). 
 
In de klassen zullen deze weken veel activiteiten plaatsvinden rondom (voor)lezen. Zijn er 
ouders of opa’s/oma’s die in de Kinderboekenweek (30 september t/m 8 oktober) willen komen 
voorlezen in de klas? We horen het graag. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw 
kind.  
 

De leerlingenraad 
De leerlingenraad voor dit schooljaar is bekend: Sofie uit 
groep 4, Jessley uit groep 5, Alisha uit groep 6, Ize uit groep 
7 en Esther uit groep 8.   
 
Het belangrijkste doel van de leerlingenraad is om de 

betrokkenheid van de leerlingen bij school te vergroten. Dit doen we door de leerlingen actief 

mee te laten denken en oplossingen voor praktische problemen te laten zoeken.  

De leerlingenraad komt vijf keer per schooljaar onder schooltijd samen onder leiding Manon 

van Asselt. De leden van de leerlingenraad bespreken vooraf in de groep of er punten zijn die 

ingebracht moeten worden. Ook vanuit school worden er punten in de vergadering gebracht 

waarvan we het belangrijk vinden dat de leerlingen hiervan op de hoogte zijn of waarover ze 

mee mogen denken. De leden van de leerlingenraad geven na de vergadering aan de hand 

van de notulen een terugkoppeling aan de groep over wat er besproken/besloten is.  

Informatie groep 7/8 – Voortgezet onderwijs 
Op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs? Het aanbod in Zwolle is groot, er valt 
dus echt iets te kiezen!  
 
Deze maand is de kick-off van het voorlichtingsseizoen van de Zwolse VO-scholen. Alle vijftien 
middelbare scholen stellen dit schooljaar weer hun (virtuele) deuren open voor de 
basisschoolleerlingen en hun ouders/verzorgers. 
 
Vanwege het coronavirus wordt er geen Zwolse VO-Markt georganiseerd in oktober 2020. Ook 
zullen de verschillende voorlichtingsmomenten als open dagen, informatieavonden en open 
lessen anders van opzet zijn en zullen soms nog kort van tevoren aangepast worden.  
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Daarom staat de kalender met alle voorlichtingsmomenten vanaf maandag 21 september 2020 
online op de site (https://zwolsescholengids.nl/) en wordt deze niet meer afgedrukt in de 
Zwolse Scholengids. De online Kalender is altijd actueel, dus kijk voordat je naar een 
voorlichtingsmoment gaat altijd even op deze site of er iets is veranderd!  
 
In het magazine van de Zwolse Scholengids staan alle voortgezet 
onderwijsscholen die er in Zwolle zijn. De gids voor het leerjaar 2021-
2022 hebben de kinderen van groep 8 deze week mee naar huis 
gekregen.  
 

Schoolfruit 
De Sint Nicolaas is net als vorig schooljaar een van de 3000 basisscholen die 
dit schooljaar mag meedoen aan het EUSchoolfruit- en groenteprogramma. 
Van 9 november 2020 t/m 12 april 2021 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.  

 

Gratis online workshop: “Mediawijsheid in de 
basisschoolleeftijd” 
Veel kinderen uit de boven-, maar ook enkele kinderen uit de middenbouw hebben een eigen 
mobiele telefoon met internet. De mobiele telefoon wordt over het algemeen gebruikt voor 
Social Media (WhatsApp, Instagram, TikTok, etc.). Kinderen moeten op deze leeftijd nog leren 
hoe daar mee om te gaan. Als ouder is het belangrijk om hierin ondersteuning te bieden. Maar 
hoe kan je dat doen? Waar moet je als ouder op letten? Wat voor afspraken maak je over het 
gebruik van internet?  
Centrum voor Jeugd en Gezin geeft een online workshop over “Mediawijsheid in de 
basisschoolleeftijd”, u kunt zich hiervoor gratis inschrijven via: 
https://cjgraalte.nl/online-workshop-mediawijsheid-in-de-basisschoolleeftijd. Meer informatie 
over de workshop vindt u in de bijlage.  
 
Ook op school besteden wij aandacht aan hoe om te gaan met Social 
Media. In de bovenbouw doen we in november 2020 mee met 
MediaMasters. MediaMasters is een spel over de kansen en gevaren 
van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van 
het spel bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Naast 
MediaMasters hebben wij geregeld gesprekken over het gebruik en 
gevaren van Social Media.  
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