
 

Kijkmiddagen 3-8 

Op 8 en 9 juni zijn de kijkmiddagen in de groepen 3 t/m 8.  
U kunt op deze middag samen met uw zoon/dochter in de klas het schoolwerk bekijken.  De 
leerkrachten zijn ook in de klas aanwezig, maar zij beantwoorden geen vragen over de ontwik-
keling van individuele kinderen.   
U kunt kiezen uit de twee onderstaande mogelijkheden:   
 Woensdag 8 juni van 12.15 uur tot 13.00 uur   
 Donderdag 9 juni van 14.30 uur tot 15.15 uur   
Hopelijk komt u allemaal een kijkje nemen in de groep(en) van uw kind(eren). Wij wensen u veel 
kijkplezier!  

Leerlingenraden 

Deze week waren de leerlingenraden weer actief. We hebben het gehad over wat de raden tot 
nu toe bereikt hebben. Soms lijkt het wel alsof we alleen maar praten, praten, praten…. Ja, dat 
is ook zo, maar we bereiken ook wel wat! 

In het afgelopen schooljaar hebben de leerlingen, via de leerlingenraad, allerlei voorstellen ge-
daan voor het verbeteren van ons onderwijs en onze school. Dit hebben zij voor de verschillen-
de vakgebieden gedaan, en voor de manier van lesgeven. Maar bijvoorbeeld ook voor de in-
richting van het plein, de inzet van ons team en voor de sociale activiteiten. We hebben een 
heleboel van deze lijst voorstellen gedaan en de leerlingen zijn hier erg enthousiast over, bij-
voorbeeld over: 

 Meer actie in het onderwijs, met spelletjes, met buiten rekenen, op leuke plekken lezen 
en zelf proefjes doen; 

 Meer hulp, ondersteuning en uitleg, ook groepsdoorbroken; 

 Meer toneel, muziek en handvaardigheid; 

 De randen om het voetbalveld weghalen in verband met de veiligheid. 

 

Daarnaast hebben de raden aanbevelingen gedaan voor het komende schooljaar: 

 Het plein nog aantrekkelijker maken; 

 Meedoen aan sporttoernooien; 

 Meer naar musea, tentoonstellingen en educatief interessante plekken; 

 Meer aandacht voor natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid; 

 Onderzoeken of een klassendier kan. 

 

We gaan ermee aan de slag! 

Groepsbezetting 2022-2023 

De groepsbezetting staat nu met de juiste aanduiding van A of B in deze nieuwsbrief. Vanaf dit 
schooljaar gaan we, in principe, altijd de leerlingen van de groepen 5 herverdelen als zij naar de 
bovenbouw gaan. Voor deze leerlingen is het nog niet duidelijk in welke groep zij komen. Dit 
zullen wij vrijdag 3 juni in de klas aan de leerlingen en per brief aan hun ouders/verzorgers ver-
tellen.  

Vier kleutergroepen 

In Schalkhaar worden de afgelopen jaren steeds minder kinderen geboren. Dit heeft gevolgen 
voor de instroom van nieuwe kleuters op de Sleutel en op de Nicolaasschool; we hebben minder 

aanmeldingen gehad van nieuwe kleuters. In het schooljaar 2022-2023 starten we daarom met 

vier kleutergroepen. De ouders van de kleutergroepen hebben inmiddels bericht gehad hier 

over. Wij hebben nog ruimte voor nieuwe kleuters die geboren zij in 2018 of 2019. 

 

 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers,               Juni 2022 

 

 

 

 

 

 

AGENDA juni  

01 Cadeau voor alle leerlingen 
voor 100 jaar Nicolaasschool 

06 2e Pinksterdag VRIJ 

07 Wieltjesweek 

07 Schoolreisje voor alle groe-
pen! 

08 Kijkmiddag 3 t/m 8 

09 Kijkmiddag 3 t/m 8 

13 Start Citotoetsen voor 
groep 3 t/m 7 

14 Vergadering Raad van toe-
zicht 

20 MR-vergadering 

 

AGENDA juli 

01 Piekdag: alle leerlingen vrij 

04 Studiedag: alle leerlingen 
vrij 

06 Wisseluurtje 

06 Rapporten 

11 Musical 

12 Musical 

13 Schooljaar afsluiting 

15 Om 12 uur start de zomer-
vakantie t/m 28 augustus 

 

 

25 augustus Klaar voor de start 
uurtje! 



 

 

 

 
 

 

 Concept groepsbezetting 2022-2023 

Schoolvakanties 2022-2023 onder voorbehoud! 

De vakanties voor volgend schooljaar zijn onder voorbehoud vastgesteld. Onder voorbehoud, omdat de overheid nog 

overlegt over het verlengen van de komende Kerstvakantie naar drie weken en het verkorten van, waarschijnlijk, de mei-

vakantie of de zomervakantie in 2023. Dit betekent ook, dat wij nog niet de studiedagen en piekdagen in kunnen plan-

nen. Wij hopen dat wij alle data in de nieuwsbrief van juli kunnen bekend maken! 

 

Herfstvakantie  ma 17-10-2022 vr 21-10-2022 

Kerstvakantie  ma 26-12-2022 vr 06-01-2023 (dit kan nog veranderen) 

Voorjaarsvakantie  ma 27-02-2023 vr 03-03-2023 

Goede vrijdag en Pasen vr 07-04-2023 ma 10-04-2023 

Meivakantie  ma 24-04-2023 vr 05-05-2023 (dit kan nog veranderen) 

Hemelvaart  do 18-05-2023 vr 19-05-2023 

Pinksteren  ma 29-05-2023  

Zomervakantie  ma 24-07-2023 zo 03-09-2023 (dit kan nog veranderen) 

 

 

huidige 

groep 

2021-2022 

wordt 

groep 

2022-2023 

ma di woe do vrij 

 1-2B Ireen/Jos 1-2B Isabelle Jos Jos Jos Jos 

 1-2C Sean/Ivet 1-2C Sean Sean Ivet Ivet Ivet 

 1-2D Dorien/Mariette 1-2D Mariëtte Mariëtte Mariëtte Mariette Mariëtte 

 1-2E Loes/Birgit 1-2A Loes K Loes K Birgit/Loes Birgit Birgit 

 Verdelen groepen 2 3A Gerdineke Gerdineke Gerdineke Gerdineke Isabelle 

 Verdelen groepen 2 3B Ireen Eline Eline Eline Eline 

3A Gerdineke/Nienke 4A Melvin Melvin Melvin Melvin Melvin 

3B Eline/Nienke 4B Kyra Kyra Renée Renée Renée 

4A Melvin 5A Rob Rob Rob Rob Rob 

4B Renee/Kyra 5B Petra Petra Petra Corina Corina 

5A/5B 6A Ellen Ellen Marieke Marieke Marieke 

5A/5B 6B Marloess Marloes Marloes Vera Vera 

6A Ellen/Marieke 7A Jacqueline Jacqueline Rogier Rogier Rogier 

6B Nienke/Corina 7B Nienke Nienke Moniek Moniek Moniek 

7A Marloes/Moniek 8A Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen 

7B Petra/Vera 8B Hilbert Hilbert Hilbert Hilbert Hilbert 



 

 

 

Nieuw op de Nicolaasschool 

Hoera!, in juni worden Teun, Thijs en Anna 4 jaar. Wij wensen jullie veel plezier op de Nicolaasschool.  

 

Trefwoord in juni 

In de eerste 2 weken van juni komt het thema ‘kwetsbaar’ aan bod. De kinderen ontdekken wat je kunt doen als iemand 

kwetsbaar is, zich alleen of verdrietig voelt. Daarnaast leren de kinderen dat iedereen verschillend reageert op het gevoel 

van gekwetst zijn. De één gaat huilen, een ander trekt zich terug en weer een ander reageert stoer of boos. ‘Vreemdeling’ 

is het laatste thema van dit schooljaar. Niemand wordt als vreemdeling geboren. Vreemdelingschap is geen eigenschap die 

in je DNA zit. Vreemdeling word je als je terechtkomt in een onbekende omgeving, met een taal die je niet spreekt en ge-
woontes die je niet kent. De kinderen leren Angel kennen, die met haar gezin is gevlucht uit Pakistan en in een asielzoe-

kerscentrum in ons land terecht is gekomen. Wie goed luistert hoort hoe Angel een thuis probeert te vinden dat de ene 

keer in Pakistan en dan weer in Nederland lijkt te liggen. Hoe maakt ze van Nederland een plek waar ze veilig is en zichzelf 

kan zijn? En hoe kunnen de kinderen haar daar bij helpen? 

 

Afscheid juf Dorien 

Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, waarvan vele jaren als passievolle 
kleuterjuf op de Nicolaasschool, neemt Dorien Nieuwdorp op donderdag 7 juli a.s. afscheid 

van de school. De kinderen en ouders uit haar klas krijgen onder schooltijd de gelegenheid 

om afscheid van haar te nemen. Wilt u Dorien ook de hand schudden dan is hiervoor de 

mogelijkheid van 14.30 uur—15.30 uur in het klaslokaal van Dorien en Mariette (1/2D). 

 

 

 

 

Cadeau van de ouderraad en de school 

Vandaag hebben de leerlingen een cadeau gehad voor het 100 jarig bestaan van de Nicolaasschool. Zij kregen 

een duurzaam gemaakte waterfles van suikerriet, met het logo van onze school erop. Een mooi cadeau, ook 

handig voor het schoolreisje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolaasnieuws 



‘Zabuki geeft weer gas” 

Hoe sterk is lucht? Kun je gas maken van poep? Laat jij je 
gas knallen? Wat is een implosie? 

 

Zabuki is op 8 juni 2022 van: 14:30 – 16:30u.  

De kosten zijn €5,- p/p.  

De leeftijdscategorie  is 7 t/m 12 jaar. 

 

Aanmelden kan op de website: www.zabukideventer.nl. 

 
Onze locatie is: Buurt en Speeltuinvereniging Wijk 16, 
Zutphenselaan 18, 7411AC Deventer. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zabukideventer.nl

