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#welkom Jax 

Welkom aan onze nieuwe 
leerlingen Finn is ingestroomd in 
groep 1, Iris komt de meiden in 
groep 2 versterken en Cas zorgt 
voor nog meer gezelligheid in 
groep 5. Ook is juf Merle weer 
terug van haar 
zwangerschapsverlof. Juf Merle 
pakt de gymlessen op maandag 
en donderdag voor alle groepen 
weer op. Ook is zij straks 
aanwezig bij het schoolzwemmen 
dat eind april weer start. 
 
Onze oudervereniging heeft mij 
gevraagd om u te helpen 
herinneren aan het betalen van 
de vrijwillige ouderbijdrage. 
Door corona is dit er bij veel 
gezinnen waarschijnlijk helemaal 
bij in geschoten. Wij hopen dat u 
alsnog de vrijwillige 
ouderbijdrage van 28,50 euro per 
kind overmaakt aan de 
oudervereniging.  
 

 

Kinderen die na de kerstvakantie 
zijn ingestroomd krijgen nog 
bericht van de oudervereniging. 
Voor vragen mail naar 
ov.nicolaas@catent.nl.  
 
IJreka heeft samen met Jansen-
Wijhe de speelheuvel afgemaakt 
waar de oudervereniging de 
aanzet voor heeft gegeven. Hij is 
prachtig geworden. De foto laat 
zien dat er veelvuldig gebruik van 
wordt gemaakt. We hopen dat het 
gras in de vakantie wat tijd krijgt 
om te groeien.  
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AGENDA  

Week 7 Adviesgesprekken leerlingen en ouders/verzorgers groep 8 

Vrijdag 18 februari Start voorjaarsvakantie 

Dinsdag 1 maart Carnaval op school, ’s middags zijn de kinderen vrij 

Woensdag 9 maart Peuterspeelochtend en koffie/thee voor hun ouders, meer informatie volgt snel! 

Vrijdag 11 maart Rapporten groep 3 t/m 8 mee 

Maandag 14 maart Oudergesprekken groep 3 t/m 7 van 15.00 uur tot 17.00 uur 

Dinsdag 15 maart Oudergesprekken groep 3 t/m 7 vanaf 17.00 uur 

Maandag 21 maart 
Het leerorkest komt voor de eerste les op de Sint Nicolaas 
Start reeks muzieklessen van Muziek Netwerk Salland voor groep 1, 2 en 3 

Maandag 28 maart Het leerorkest les 2. 
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 Jax  

Carnaval! 
Dinsdag 1 maart vieren we carnaval op school. De kinderen mogen 
verkleed naar school komen en voor eten en drinken in de ochtendpauze 
wordt gezorgd. Er hoeft dus geen tas met eigen eten/drinken mee naar 
school. Er zullen allerlei spelactiviteiten georganiseerd worden en samen 
maken we er een feestelijke ochtend van! Het meenemen van confetti en/of 
serpentine is niet toegestaan. 
Ongeacht of het foekepotten door kan gaan, zijn de kinderen ‘s middags 
vanaf 12.00u vrij.  

Hé allemaal,  
 
Een berichtje van mij om jullie te 
laten weten hoe het met ons gaat. 
Het gaat goed met ons. Jax is 
inmiddels al één maand oud. Hij is 
lief, knuffelt graag, groeit goed en 

hij is een echte slaapkop! 😉  

Ik kan niet wachten om Jax aan jullie 
te laten zien. Binnenkort kom ik 
samen met Jax graag een keer langs 
op school!  

Tot snel 👋  

Liefs juf Manon 

 

Vanaf aanstaande vrijdag worden in Nederland, ook in het onderwijs, 
de de coronamaatregelen versoepeld. Voor de Sint Nicolaas betekent dit 
dat wij vanaf vrijdag 18 februari weer groepsdoorbroken gaan werken. 
Ouders zijn dan ook weer welkom in de school. De peuterspeelochtend van 
9 maart zal daarom als gepland doorgaan.  
 
Het isolatieadvies na besmetting wordt per 18 februari ingekort van zeven 
naar vijf dagen en het quarantaine-advies van veertien naar tien dagen. 
Hopelijk zal dit ook de druk op het tekort aan leerkrachten ten gevolge van 
quarantaine iets verlichten.   
  
Vanaf 25 februari geldt er geen dringend advies meer voor het gebruik van 
mondkapjes in de school en geldt de anderhalve meter maatregelen niet 
langer. Doordat het landelijke versoepelingen betreft is het niet mogelijk 
dit per 18 februari in te voeren.  
 
De zelftesten blijven beschikbaar voor het onderwijspersoneel en leerlingen 
in groep 6, 7 en 8 van de basisschool en leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Vanaf 1 maart kunnen er zelfs meer zelftesten worden 
aangevraagd, ook voor de onderbouw. 
 

Versoepeling coronamaatregelen 


