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Van het team 
Via deze weg willen wij u laten weten dat Danny Wolda na de kerstvakantie start met zijn 
WPO-stage in groep 6/7/8. Tijdens deze stage zal meester Danny tot aan de zomervakantie 
de donderdag en vrijdag zelfstandig als leerkracht voor de groep staan. De 
eindverantwoordelijkheid blijft bij juf Manon A liggen. Juf Manon A zal op de donderdag waar 
nodig ondersteunen in de groep en op de vrijdag krijgt juf Manon A tijd voor haar ambulante 
taken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

AGENDA 
1 december  Surprise mag mee naar school voor de tentoonstelling 
3 december  Pietengym 
4 december  Sinterklaasfeest  
7 december  MR-vergadering 
   1e Adventsviering 
10 december  Bovenbouw kerstmusical opvoeren voor de film 
11 december  2e Adventsviering 
14 december  3e Adventsviering 
16 december  ’s morgens kerstmusical voor alle kinderen  
   ’s avonds kerstfilm voor het gezin 
17 december  Kerstviering in de kerk  
   Kerstlunch + feestelijke kersttrui/kleding 
18 december  Start kerstvakantie om 14.45 uur 
4 januari  Weer naar school! 

 

Verder in deze nieuwsbrief 

- Voorleeskampioen 
- Informatie Sint en Kerst 

- Veiligheid op school 
- Cool 2B Fit 

 
Bijlage  

- Artikel: Help mijn kind kan niet tegen zijn verlies! 

 

Hallo allemaal! 
 

De afgelopen maanden heb ik stage mogen lopen in groep 4/5. Dit was ontzettend leerzaam en 

gezellig. Ik ben daarom ook heel blij dat ik nog een paar maanden extra op de Sint Nicolaas mag 
zijn. Helaas ga ik eind december groep 4/5 wel verlaten, maar ik mag mij gaan verheugen op 

een leerzame en leuke tijd in groep 6/7/8. Die aankomende periode wordt mijn eindstage (WPO). 
Dit betekent dat ik de donderdag en vrijdag zelfstandig voor de groep sta met begeleiding van 

Juf Manon en Juf Marja. Ik heb er heel veel zin in! 

 
Mocht u vragen hebben, schroom niet om ze te stellen.  
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Voorleeskampioen 
In de maand november zijn er in groep 7/8 voorrondes geweest voor de voorleeskampioen 
2019/2020. Bram uit groep 8 is als winnaar gekozen van onze school! Bram zal ons in het 
nieuwe jaar gaan vertegenwoordigen in de regiofinale. Bram, van harte gefeliciteerd en alvast 
veel succes! 
 

Sinterklaas op de Sint Nicolaas 
Ook dit jaar vieren we natuurlijk Sinterklaas op school. We hopen de Sint op vrijdagochtend 
4 december te mogen verwelkomen op school. We hebben dit jaar echter wel te maken met 
een aantal regels i.v.m. Corona. Zo zal er dit jaar helaas geen feestelijk ontvangst op het plein 
worden georganiseerd voor Sint en zijn Pieten. De kinderen komen daarom eerst gewoon in 
de klas. Op een later moment zullen wij Sinterklaas in de school ontvangen.  
Om de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te kunnen waarborgen is het dit jaar niet 
haalbaar om naast Sinterklaas ook zijn Pieten uit te nodigen op school. Daarom laat de Sint 
zijn Pieten dit jaar een dagje uitrusten voordat het pakjesavond is. Aangezien Sinterklaas onze 
school dus alleen komt bezoeken, kan hij best wel wat hulp gebruiken op 4 december. Het zou 
daarom erg leuk zijn als de kinderen als hulp sint of -piet verkleed naar school komen! Groep 
5 t/m 8 gaat de middag gewoon naar school, wilt u uw kind een lunch meegeven?  
 
Surprises 
Wij hebben de afgelopen jaren te gekke surprises 
gezien. De kinderen steken veel tijd en energie in 
het maken van de surprise. Het lijkt ons daarom 
leuk om een tentoonstelling van de surprises te 
maken, zodat we wat langer van de toffe creaties 
kunnen genieten. Dat betekent dat uw kind de 
surprise al mag meenemen op dinsdag 1 
december. Dit is niet verplicht, het mag ook nog 
gewoon op vrijdagochtend 4 december.  
 
Pietengym 
Op donderdag 3 december zullen de gymlessen in het teken staan van Pietengym. De 
kinderen mogen deze dag Pietenkleding dragen tijdens de gymles. Vanwege de veiligheid 
worden capes niet toegestaan. 
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We willen alle inwoners van Lierderholthuis laten 

weten dat we aan ze denken met Kerst. Daar 

hebben we wat op bedacht. Kent u ook iemand die 

het enorm zal waarderen als ze een kleine attentie 

van ons ontvangen? Dan kunt u de adresgegevens 

van die persoon/personen mailen naar 

directie.nicolaas@catent.nl.  

Advent en Kerst 
Het aftellen naar Kerst is alweer begonnen. Hierbij een bericht met informatie over de 
kerstactiviteiten die de komende weken zullen plaatsvinden: kerstmusical, Adventsvieringen 
en de kerstlunch. 
 

Woensdag 16 december vindt de kerstmusical van groep 6/7/8 plaats. De bovenbouw 
zal tijdens schooltijd de musical aan alle kinderen van de school opvoeren. Normaliter nodigen 
wij ouders/verzorgers uit om ’s avonds de musical te bewonderen. Door de maatregelen is het 
helaas dit jaar onmogelijk om elkaar echt te ontmoeten. Wij willen 
dit moment niet zomaar voorbij laten gaan, dus hebben wij iets 
leuks bedacht!  De Kerstmusical wordt door het filmbedrijf Mad-Cap 
van meester Danny vastgelegd. De musical wordt al op een eerder 
moment (10 december) vastgelegd op film, zodat jullie op 
woensdagavond 16 december thuis met het eigen gezin kunnen 
genieten van de musical! De film wordt op 16 december op een 
besloten pagina op YouTube geplaatst. Iedereen ontvangt hiervan 
de link (meer informatie hierover volgt).  
Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers terughoudend zijn met 
het maken van foto's en video's tijdens schoolactiviteiten en het plaatsen ervan op internet. 
Wij plaatsen de film in een beveiligde internetomgeving. Die link delen we alleen met onze 
ouders en verzorgers. Wij verwachten dat u hier heel zorgvuldig mee omgaat.  
  

De komende weken houden we de eerste drie Adventsvieringen met alle kinderen 
op school. We steken steeds een kaars van de Adventskrans aan en lezen steeds een deel van 
het Kerstverhaal voor. Donderdag 17 december is er tijdens schooltijd een afsluitende 
kerkviering rondom de vierde Adventsweek/Kerst. Waar we normaal gesproken alle 
ouders/verzorgers en dorpsbewoners uitnodigen voor de kerkviering, hebben we echter 
vanwege de Coronamaatregelen nu moeten besluiten de kerkviering alleen met de leerlingen 
te houden. Dit betekent helaas dat ouders/verzorgers en dorpsbewoners deze keer niet 
aanwezig kunnen zijn bij de kerkviering. Dat we dit jaar wat minder kunnen samenkomen 
vinden we heel jammer. Om tóch ook in deze tijd oog voor elkaar te houden, laten we in de 
week van kerst nog wel van ons horen aan jullie als ouders/verzorgers en voor de mensen in 
het dorp. Hoe we dat zullen doen, houden we nog even geheim.. 

 
Na afloop van de kerkviering op donderdag 17 december gaan 

we met de kinderen op school kerst-lunchen. Omdat we rekening 
moeten houden met de Coronamaatregelen, vragen we 
ouders/verzorgers om uw kind(eren) een eigen lekkere lunch mee te 
geven naar school. De leerkrachten kleden de klassen gezellig aan. De 
kinderen mogen deze donderdag ook in hun mooiste of meest 
feestelijke kersttrui/kleding naar school komen. We zijn benieuwd! We 
maken er een feestelijke en gezellige dag van! 
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Veiligheid op school 
Een veilige schoolomgeving is meer dan een prettige sfeer op school. Scholen willen incidenten 
voorkomen. Bijvoorbeeld ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie. In geval 
van pestgedrag is Marja Tijs ons aanspreekpunt. Zij is ook verantwoordelijk voor de 
coördinatie van het beleid tegen pesten. Manon Schrijver is onze vertrouwenspersoon.  
Op de Sint Nicolaas investeren we vooral in het voorkomen van ongewenst gedrag. Daarom 
investeren we in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels over hoe je 
met elkaar omgaat. Maar ook door op tijd te signaleren en gericht op te treden. We zijn 
verplicht om een veiligheidsbeleid te hebben. Zie hiervoor 
(https://www.bssintnicolaas.nl/organisatie-en-beleid/). Een ander onderdeel van de zorgplicht 
sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar meten of de leerlingen zich veilig voelen op school. 
Wij doen dat met de vragenlijsten van Zien en KIVA (afname in oktober) en de WMK-vragenlijst 
(afname in februari). De uitslag van de laatste vragenlijst wordt altijd in de nieuwsbrief met u 
gedeeld.  
 
Wij vinden het ook heel belangrijk dat leraren en ouders/verzorgers zich prettig voelen bij ons 
op school. Daarom nemen wij 1x in de 2 jaar de WMK-vragenlijst bij leraren en bij 
ouders/verzorgers af. Wij kunnen niet zien wie welke antwoorden heeft ingevuld, de vragenlijst 
is anoniem. Door het invullen van deze vragenlijst kunt u ons laten weten wat we al goed doen 
en waar we nog stappen in kunnen maken. Daarnaast stellen we altijd een aantal open vragen. 
Uw antwoorden helpen ons bij het inrichten van ons onderwijs en het creëren van een veilige 
sfeer waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Voor ons is het daarom heel 
belangrijk dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers deze vragenlijst invullen. In 
januari of februari ontvangt u van ons de uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen, met 
daarbij de link naar de vragenlijst. We hopen op een respons van meer dan 90%!   
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Cool 2B Fit 

Sportbedrijf Raalte start in januari 2021 met leefstijlprogramma Cool 2B Fit voor 

kinderen  

Cool 2B fit is een sportief en leuk leefstijl 
programma voor kinderen (van 8 t/m 13 
jaar) met overgewicht. Het gehele gezin 
werkt op een positieve en sportieve manier 
aan een gezonde leefstijl. Veel bewegen, 
deskundige begeleiding, maar bovenal 
stimuleert de groep elkaar in dit project. 
 
Cool 2B Fit is een samenwerking tussen 
Sportbedrijf Raalte, Fysiotherapie Salland, 
Dietisten Groep NL en een GZ-psycholoog 
van het CJG. Zij begeleiden het hele traject 
kinderen én hun ouders tijdens hun 
deelname.  
 
Cool 2B Fit start in januari 2021 met een 
groep van tien deelnemers. De kinderen 
gaan het 1e half jaar 2 keer in de week 
sporten (op dinsdag en vrijdag van 16.30 – 17.30 uur) onder begeleiding van een 
buurtsportcoach in Sportcentrum Tijenraan. Tevens worden er regelmatig ouder- en 
kinderbijeenkomsten georganiseerd. Daarna sporten de kinderen gezamenlijk nog een half 
jaar verder en zijn er nog 4 follow up momenten. Het hele programma heeft een doorlooptijd 
van 1,5 jaar. De ouderbijdrage is mede door subsidies (van o.a. Raalte Gezond) slechts 15 
euro per maand.  
 
Ouders die hun kind willen aanmelden of vragen hebben, kunnen contact opnemen met 
Sportbedrijf Raalte. Dit kan per e-mail via cool2bfit@sportbedrijfraalte.nl. Meer informatie over 
het project staat op www.sportbedrijfraalte.nl/cool2bfit of bekijk de flyer. 
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