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AGENDA

Do 11 nov
Vrij 12 nov
Woe 17 nov
Do 18 nov
Vrij 19 nov
Ma 22 nov
Di 23 nov
Do 25 nov

november 2021

Oudergesprekken groep 6 en 7
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
Start schoolfruit
Rapport groep 1/2
Groep 1 en 2 vrij i.v.m. studiedag
’s Middags oudergesprekken groep 1 t/m 5
School voorleeswedstrijd
Alle kinderen mogen hun schoen zetten
’s Avonds oudergesprekken groep 1 t/m 5
Sinterklaasviering
1e Advent

Vrij 3 dec
Ma 6 dec

Van het team

Sien is afgelopen maand gestart in groep 1. Ook Teun is in groep 1 gestart
met wennen. We wensen jullie een leuke en leerzame tijd toe op de Sint
Nicolaas!

In oktober hebben wij in de groepen 5 t/m 8 de vragenlijst veiligheid
afgenomen. Gemiddeld scoren we een 9.4 op ‘ik voel me veilig op school’ en een 9.6 op ‘ik
heb het naar mijn zin op school’. Je snapt dat we onwijs tevreden zijn met deze cijfers. De
resultaten hebben we ook binnen de MR besproken.
Woensdagmiddag 10 november hebben wij de ouders van groep 6-7-8 bijgepraat over de
invulling van het zwangerschapsverlof van juf Manon van Asselt. Op 6 december start
Sharon Neulen op de Sint Nicolaas voor groep 6-7-8 en zal de maandag tot en met de
donderdagochtend voor haar rekening nemen. Op donderdagmiddag heeft groep 6-7-8 gym
en vervolgens zal juf Marja de groep het laatste deel van de middag opvangen. Op vrijdag zal
meester Matthijs Penninks het vaste gezicht voor de groep zijn. Sharon en Matthijs zullen zich
verderop in de nieuwsbrief aan u voorstellen.
Door de oplopende besmettingen om ons heen hebben
we het besluit moeten nemen om juf Manon eerder met
verlof te sturen. We doen alles wat we kunnen om de
kinderen alle dagen onderwijs te geven. We kunnen
echter niet voorkomen dat groep 6-7-8 de komende 3
weken veel wisselende gezichten zullen zien. Bij vragen
is juf Marja het aanspreekpunt.

Verder in deze nieuwsbrief:
- Amper inval beschikbaar
- Helpende handenlijst
- Corona
- Sinterklaas op de Sint Nicolaas
- Schoolfruit
- Voorstellen Sharon en Matthijs
- Talentdag Tijenraan Raalte
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Amper inval beschikbaar
Alle invallers uit de invalpool van Catent zijn ingezet en voor kortdurende inval zijn er geen
mensen meer beschikbaar. Er is al een aantal jaar sprake van een lerarentekort. Daarnaast
hebben veel scholen (ook wij) de extra gelden van het nationaal programma onderwijs (NPO)
ingezet voor extra handen in de klas. Met als gevolg dat wanneer er nu een leraar uitvalt, er
amper nog inval beschikbaar is. Wij begrijpen heel goed dat u zich als ouders ook zorgen
maakt. ‘Krijgt mijn kind wel goed onderwijs als er een lerarentekort is?’ Wij merken ook dat
ouders en leerlingen het niet prettig vinden als de klas een andere leraar heeft, vooral als de
eigen leraar in een andere klas moet vervangen. En als een kind een dag of een paar dagen
geen les kan krijgen, wekt dat natuurlijk bij u verbazing. Via deze weg willen we u nogmaals
laten weten dat wij er alles aan doen om de kinderen elke dag goed onderwijs te bieden en
we vragen uw begrip voor de ongemakkelijke keuzes die we soms moet maken.
Uitgangspunten die wij hierbij hanteren zijn:
Lesgevende taken gaan voor niet-lesgevende taken mits hierdoor andere belangrijke
processen niet in het geding komen.
NPO is noodzakelijk maar voor elke groep een leraar gaat voor.
Een leraar - of onderwijsassistent - in opleiding voor de groep heeft de voorkeur boven
groepen splitsen, samenvoegen of naar huis sturen. Wanneer er sprake is van een
langdurige afwezigheid van een collega zullen we afhankelijk van de kwalificaties van
de collega in opleiding verantwoordelijkheden overnemen en/of intern gaan rouleren
wat betreft het geven van instructielessen.
Samen met de Kubus uit Wijthmen vormen wij een onderwijsteam. Wij voelen ons ook
verantwoordelijk voor goed onderwijs op de Kubus en vice versa. Dus binnen het
onderwijsteam wordt er naar oplossingen gezocht bij langdurige invalproblematiek.
We zullen ouders/verzorgers altijd via Parro op de hoogte brengen van de afwezigheid
van de groepsleraar met daarbij de oplossing of de vraag om waar mogelijk uw kind
zelf een dag op te vangen. In onvoorziene gevallen zal dit soms op zeer korte termijn
zijn. We hopen op uw begrip.

Helpende handenlijst

We hebben veel aanmeldingen ontvangen voor de
In onderstaande tabel ziet u de opgaven. Zoals u
veel
animo.
Het
kan
daardoor
zijn
U hoort tijdig van ons waar/wanneer we

helpende handenlijst, bedankt daarvoor!
kunt zien is er voor sommige activiteiten
dat
niet
alle
hulp
nodig
is.
uw hulp goed kunnen gebruiken.
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Corona
Het is u vast niet ontgaan, het aantal corona besmettingen loopt weer op. Gelukkig merken
we hier op school nog weinig van m.u.v. het tekort aan inval. We nemen het landelijke signaal
echter wel serieus. Wat houdt dat voor u in:
We willen volwassenen vragen om binnen en buiten rekening te houden met de 1.5
meter afstand. Oudergesprekken laten we fysiek doorgaan, maar op 1.5 meter afstand.
Mocht u het toch prettiger vinden om het gesprek online te voeren, zou u dit dan aan
willen geven bij de eigen groepsleerkracht?
Ook vragen we u met klem om kinderen met klachten thuis te houden. In de bijlage
van deze mail vindt u de nieuwe beslisboom. Bij twijfel kunt u ons altijd bellen.
Juf Loes heeft de komende periode nog een aantal huisbezoeken gepland staan. Helaas
zijn we genoodzaakt om deze voor de komende periode te annuleren. Wanneer het
weer mag zal juf Loes opnieuw met u een bezoek plannen.
Mocht uw kind in quarantaine moeten dan zullen wij voor thuisonderwijs zorgen. Groep
1 t/m 8 krijgt vanaf de tweede dag quarantaine werk toegestuurd via de mail. Mocht
uw kind langer dan 5 dagen in quarantaine moeten, dan wordt er opnieuw een
lespakket klaargemaakt en waar mogelijk kan er door het kind online aangesloten
worden. Kinderen uit groep 1/2 kunnen dan in overleg met juf Loes bij één activiteit
per dag online aansluiten.
Al geplande uitjes voor de komende periode zullen helaas afgezegd worden. Zo ook
het theaterbezoek van groep 3/4/5 van aankomende maandag 15 november.
Vanavond volgt er een nieuwe persconferentie. Mogelijk zullen er hierdoor (andere)
maatregelen moeten worden aangescherpt/aangepast. Mocht dit het geval zijn, dan
zullen
wij
dit
zo
spoedig
mogelijk
naar
u
communiceren.

Sinterklaas op de Sint Nicolaas
Ook dit jaar vieren we natuurlijk Sinterklaas op de Sint Nicolaas.
We hopen de Sint op vrijdagochtend 3 december te mogen
verwelkomen op school. Mochten er geen veranderingen rondom
de coronamaatregelen plaatsvinden, dan bent u van harte
welkom om rond 9.00u Sinterklaas en zijn Pieten samen met ons
te verwelkomen op het schoolplein. De kinderen worden wel
gewoon om 8.30u al op school verwacht. Na de aankomst zal
Sinterklaas met zijn Pieten naar binnen gaan om verder het
Sinterklaasfeest te vieren. Als uw kind het leuk vindt mag hij/zij
als Piet of Hulpsint verkleed naar school komen om het feest
compleet te maken.
Namens de Oudervereniging wordt er gezorgd voor drinken en
wat lekkers in de ochtendpauze en een lunch. De kinderen van
groep 1 t/m 8 hoeven deze dag dus zelf geen tas met eten en
drinken mee te nemen.
Surprises
Om nog wat langer te kunnen genieten van de prachtige creaties die elk jaar weer gemaakt
worden, mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 de surprises al vanaf dinsdag 30 november
mee naar school nemen. De surprises zullen net zoals vorig jaar mooi tentoongesteld worden.
Pietengym
Op donderdag 2 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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Schoolfruit
We zijn erg blij dat we ook dit jaar weer zijn ingeloot
voor het schoolfruit. Dit houdt in dat wij van week 46
(17 november 2021) tot en met week 16 (22 april
2022) wekelijks 3 porties gratis fruit krijgen voor
onze leerlingen. Vanaf woensdag 17 november
hoeven alle kinderen op woensdag, donderdag en
vrijdag geen fruit mee naar school te nemen. Op
Parro wordt vermeld welk fruit/groente geleverd
wordt, zodat u zelf een stuk vervangend fruit/groente
mee kan geven wanneer uw zoon/dochter dit niet
lust/een allergie heeft.
De reden dat wij ons elk jaar opnieuw inschrijven
voor schoolfruit zijn:
Een gezonde school draagt bij aan het
welbevinden van de kinderen en daarbij aan de
leerprestaties
Met vaste groente- en fruitdagen leren kinderen een goede gewoonte aan. Jong
geleerd is oud gedaan.
Iedereen doet mee. Door klassikaal groente en fruit te eten stimuleren kinderen elkaar.
Gezonde voeding is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers. Het liefst zien wij
dat de kinderen elke dag een gezond tussendoortje meenemen. De school kan hierin
ondersteunen, daarom doen wij mee aan schoolfruit.

Meer informatie lees u op www.wijkiezengroenteenfruit.nu of meldt u aan voor de
oudernieuwsbrief van EU-schoolfruit. Zie www.euschoolfruit.nl.
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Juf Sharon en meester Matthijs
Hallo allemaal,
Mijn naam is Sharon Neulen en ik zal Manon vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Dit zal
ik doen op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
In dit bericht wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben 27 jaar en woon samen met mijn vriend
in Mariënheem. Op dit moment ben ik nog werkzaam bij de gemeente Raalte, maar daar zal ik per
1 december stoppen. Vorig jaar heb ik er voor gekozen een carrière switch te gaan maken en de
opleiding ‘pabo deeltijd verkort’ aan de KPZ te gaan volgen en hier heb ik geen seconde spijt van!
Vorig schooljaar heb ik stage gelopen op de Kubus. Manon heeft mij deze periode begeleid en op
deze manier kennen wij elkaar. Ik ben heel erg blij dat ik nu deze stap mag en kan gaan maken
om zelf voor de klas te staan.
In mijn vrije tijd is handbal mijn grootste hobby. Daarnaast houd ik van reizen en ga ik graag uit
eten met familie en vrienden.
Ik heb heel veel zin in de komende periode en hoop jullie snel allemaal een keer te ontmoeten.
Tot snel!

Ik ben Matthijs Penninks en ben 37 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriendin Jet, Flip (3 jaar),
Loek (1 jaar) en een kleine verrassing van nu zo’n 12 centimeter😊 in Zwolle.
Ik heb zo’n 10 jaar in Zwolle gewerkt als leerkracht op een vaste school. Sinds vorig jaar ben ik
aan het werk als invalleerkracht. Zo zie ik veel verschillende groepen en scholen. Dit vind ik erg
leerzaam en leuk.
Vorig jaar heb ik al een aantal keer ingevallen op de sint Nicolaasschool, dit beviel erg goed. Ik
vind het dan ook erg leuk om komende tijd op de vrijdag in groep 6,7,8 aan de slag te gaan..
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Talentendag woensdagmiddag 8 december in Tijenraan
Heb jij gevoel voor sport en bewegen, ben je goed in gym op school of zit je misschien al in
de selectie van je sportvereniging? Ben je een sporttalent en zit in je groep 5, 6, 7 of 8? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Speciaal voor de jonge sporttalenten en betere bewegers in Raalte wordt er op
woensdagmiddag 8 december een talentendag georganiseerd in Sportcentrum Tijenraan te
Raalte! Basisschoolleerlingen uit groep 5 tot en met groep 8 kunnen in een twee uur durende
test ontdekken waar hun talent het beste tot zijn recht komt. Meer informatie hierover vindt u
in de bijlage die is toegevoegd aan deze nieuwsbrief.
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