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AGENDA

19 april
20 en 21 april
23 april
26 april
27 april
29 april
30 april
17
20
24
27

mei
mei
mei
mei

3 juni
10 juni
14 juni

MR-vergadering
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Rapport groep 1/2
’s Avonds oudergesprekken voor de ouders van groep 1/2
Koningsdag: alle kinderen zijn vrij
Start schoolzwemmen groep 4/5
’s Middags oudergesprekken voor de ouders van groep 1/2
Start meivakantie
Weer naar school
Schoolzwemmen groep 6/7/8
Tweede Pinksterdag: alle kinderen zijn vrij
Schoolfotograaf
Schoolzwemmen 4/5

17 juni

Schoolzwemmen groep 6/7/8
Schoolzwemmen groep 4/5
MR-vergadering
Juffendag
Sportmiddag groep 4 t/m 8

23, 24 en 25 juni
24 juni
25 juni
Week van 28 juni

Schoolkamp groep 7/8
Schoolzwemmen groep 4/5
Rapport mee groep 3 t/m 8
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8

1 juli
5 juli
6 juli

Schoolzwemmen groep 6/7/8
Studiedag: alle kinderen zijn vrij
Circus projectdag voor alle kinderen
Laatste schooldag groep 8
Doordraaiochtend; kennis maken met de nieuwe groep
Afscheid voor de kinderen en ouders van groep 8
Schoolzwemmen groep 6/7
Start zomervakantie

7 juli
8 juli
9 juli

april 2021

Van het team
Bauke (groep 1), Viënna (groep 4) en Alicia (groep 6) willen we van harte
welkom heten bij ons op school. Ook is Floortje in groep 1 gestart met
wennen. We wensen jullie een leuke en leerzame tijd toe op de Sint Nicolaas!
Op de agenda staan een aantal activiteiten (schoolkamp, juffendag, circus
projectdag en afscheid groep 8) waarvan wij nu nog niet kunnen zeggen of ze op de manier
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door kunnen gaan zoals gepland. Wij hopen natuurlijk van wel! Wij proberen u hier zo snel
mogelijk over te informeren. Wat wij al wel weten:
Helaas ook dit jaar nog geen avondwandel4daagse zoals we gewend zijn. De
organisatie heeft wel weer een home-edition voorbereid net als vorig schooljaar. Voor
informatie kunt u een kijkje nemen op http://wandel4daagseheino.nl/.
- Jaarlijkse sportdag groep 5 t/m 8 in samenwerking met scholen omgeving vervalt: 17
juni zal er daarom voor groep 4 t/m 8 een alternatief sportprogramma rondom school
geboden worden.
- Schoolreis vervalt: in de week van schoolkamp is er voor groep 1 t/m 6 een ander
feestelijk programma.
Juf Manon A zal tot aan de zomervakantie op de donderdagen en vrijdagen niet op de Sint
Nicolaas zijn. Zij gaat op deze dagen op de Kubus in Wijthmen een groep vervangen. Meester
Danny is op donderdag en vrijdag het aanspreekpunt voor groep 6/7/8.
Net als vorig schooljaar wordt ook dit schooljaar door de schoolfotograaf (27 mei) de
gezinsfoto’s alleen gemaakt met de broertjes en zusjes die op school zitten in verband met de
coronamaatregelen.
Verder in deze nieuwsbrief
Koningsspelen
Schoolzwemmen
Schoolfruit

Koningsspelen

Op vrijdag 23 april doen wij mee met de Koningsspelen. De kinderen mogen deze dag in
feestelijke, sportieve kleding naar school komen. Denk aan de kleuren: rood, wit, blauw en
oranje! De spelactiviteiten vinden buiten op het schoolplein en Omniveld plaats en begeleiden
wij als team. Wilt u denken aan: buitenschoenen, een bidon met drinken en bij mooi weer een
pet, insmeren met zonnebrandcrème én zonnebrandcrème meenemen?
Mocht het slecht weer zijn, dan zullen we de spellen in school en of de gymzaal doen.
Deze dag zal er dit jaar iets anders uit zien dan andere jaren.
Zo houden we de opening (dans) in de eigen klas. De
meesters-/juffendag is deze keer niet op dezelfde dag als de
Koningsspelen, maar vindt dit schooljaar op maandag 14 juni
plaats. Verder is het ontbijt (dat normaal gesponsord wordt)
vanwege de Coronamaatregelen afgelast. We willen jullie
daarom vragen om vooraf thuis al te ontbijten.
De kinderen hoeven voor de ochtendpauze geen eten/drinken
mee naar school te nemen, dit verzorgen wij als school. Groep
5 t/m 8 moet wel voor de lunch eigen eten/drinken mee naar
school nemen. Groep 1 t/m 4 is om 12:00 uur vrij, groep 5 t/m 8 is om 14:15 uur vrij en heeft
’s middags een eigen programma in de klas.
We maken er een leuke en sportieve dag van!
We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.
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Schoolfruit
De kinderen kunnen in de week van 31 mei voor de laatste
keer genieten van het Europese schoolfruit en
groenteprogramma.
In het kader van gezond gedrag willen we onze fruitdagen
vanaf 7 juni op de woensdag t/m vrijdag voortzetten. We
willen u daarom verzoeken om deze dagen fruit of groente
mee te geven. Wij vragen om ook op de maandag en dinsdag
aandacht te hebben voor een gezond tussendoortje.

Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen voor de kinderen van groep 4 t/m 8 start op donderdag 29 april. Dit
schooljaar kunnen we niet met alle groepen tegelijk zwemmen in verband met de
coronamaatregelen. Daarom zal groep 4/5 en groep 6/7/8 elkaar afwisselen.
Wanneer is uw kind aan de beurt:
29 april
– groep 4/5
20 mei
– groep 6/7/8
27 mei
– groep 4/5 (de leerlingen gaan voor het zwemmen op de schoolfoto)
3 juni
– groep 6/7/8
10 juni
– groep 4/5
24 juni
– groep 4/5
1 juli
– groep 6/7/8
8 juli
– groep 6/7
Het schoolzwemmen is op de donderdagmorgen van 11.10 t/m 11.40 uur. We worden met de
bus opgehaald en teruggebracht. Het zwemmen zal gebeuren onder toezicht van een vak- en
de groepsleerkracht. Wilt u op bovenstaande data uw kind zwemspullen meegeven? De gymles
van de donderdagmiddag vervalt als er ’s morgens wordt gezwommen. Wanneer uw kind geen
zwemmen heeft, gaat de gymles van juf Merle gewoon door.
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