
 Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. We hebben een geweldig Sinter-
klaasfeest achter de rug en we zien uit naar een mooie periode tot aan de Kerst-
vakantie. Het leven lijkt weer gewoon zijn gang te gaan, na enkele hectische jaren 
en dat geeft veel rust én tijd voor vieren en ontwikkelen. 

In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de mooie dingen die we de afge-
lopen tijd hebben gedaan en die we nog doen. We denken daarbij aan de ateliers, 
de prachtige gesprekken met de leerlingen van de leerlingenraad, het project Ge-
zonde School met ouders, en onze schoolontwikkeling op het gebied van lezen. 

Ateliers 

De afgelopen 4 weken hebben we op de vrijdagmiddagen atelier gehad: de groe-
pen 3 en 4, 5 en 6, en 7 en 8 hebben groepsdoorbroken zelf kunnen kiezen bij 
welke leerkracht ze 4 lessen wilden doen. Ze konden kiezen uit allerlei mogelijk-
heden: werken met klei, met elektriciteitsdraad en gips, met papier-maché of ori-
gami, een escape game maken, een filmpje of werken rondom de zintuigen. Jaren 
geleden deden wij dit als school ook, en we hebben het dit schooljaar weer inge-
voerd.  

Het geeft kinderen de kans om zelf hun les te kiezen en met een onderwerp of 
materiaal bezig te gaan, waar in de dagelijkse praktijk weinig ruimte voor is. Het 
groepsdoorbroken werken zorgt ervoor dat zij samenwerken met andere leer-
lingen en zij leren zo ook andere leerkrachten kennen. De leerkrachten kunnen 
hun talenten inzetten en met een kleinere groep werken, ook omdat zo veel mo-
gelijk alle mensen die op vrijdag werken hieraan mee doen. Het was een groot 
succes, en in maart start het volgende blok. We doen dit jaar drie keer een blok 
van 4 weken atelier. 

In de groepen 1/2 hebben we het atelier op een andere manier gedaan. Onze 
jongste leerlingen hebben gedurende 4 weken op de dinsdag verschillende activi-
teiten gedaan: werken met de BeeBot, bakken, theater en zintuigen. Elke week 
waren zij bij een andere leerkracht voor een van de activiteiten. 

Decemberwensen 

Vanaf deze plek willen wij u en onze leerlingen alvast een heel fijne Kerst en een 
heel gelukkig 2023 toewensen!  

 

VRIJ: 23 december 2022 t/m 08 januari 2023 

 

 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

december 2022 

 

AGENDA december: 

05 Sinterklaasfeest 

06 MR vergadering 

13 Vergadering Raad van Toe-
zicht en bestuur 

21 Kerstviering 

23 december 2022 t/m                   
08 januari 2023: 
Kerstvakantie (kinderen VRIJ) 

 

AGENDA januari: 

09 Start na de Kerstvakantie 

18 Leerlingenraad 3-5 

19 Leerlingenraad 6-8 

23 Start halfjaarlijks didactisch 
onderzoek 

24 Raad van Toezicht, bestuur 
+ MR-vergadering 

24 Kijkmiddag groepen 1/2 

25 Kijkmiddag groepen 1/2 

 

AGENDA februari: 

10 Studiedag 

13 Piekdag 

 



 

 

 

 
 

 

Schoolontwikkeling lezen 

Op 18 november hebben we een studiedag gehad met het hele team over lezen. Karin van de Mortel, een 

Nederlandse deskundige op dit gebied, heeft ons in vogelvlucht meegenomen door alle theorie en de ont-

wikkelingen op dit gebied van de afgelopen jaren. In de ochtend ging het voornamelijk over technisch le-

zen, en in de middag hebben we ingezoomd op begrijpend lezen. In kleine groepen hadden wij ons voor-

bereid op deze dag, en veel van onze vragen zijn beantwoord. Met veel inspiratie kunnen we nu verder 

met de ontwikkeling van dit vakgebied. Zie ook: https://www.onderwijsadviseurs.com/karin-van-de-

mortel.  

Als ouder kunt u natuurlijk de leesontwikkeling van uw kind ondersteunen, door voor te lezen en samen 

aandacht te hebben voor lezen en boeken in allerlei vormen; papieren boeken, boeken op de e-reader, 

luisterboeken, strips en websites. Vooral in vakanties is dit belangrijk, om de vaardigheid die kinderen heb-

ben goed vast te houden.  

Brede school activiteit kleutergym 

Afgelopen blok is de brede school activiteit kleutergym helaas niet doorgegaan wegens te weinig aanmel-
dingen. 

We merken dat de aanmeldingen teruglopen terwijl bewegen voor kleuters juist zo belangrijk is. Niet al-

leen voor de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek, maar ook voor de sociale vaardigheden. Daar-
naast beleven de kleuters er veel plezier aan. Wie wil er nou niet sporten in een grote gymzaal onder lei-

ding van een gediplomeerde gymdocent? 

In blok 3 proberen wij kleutergym nog 1x aan te bieden. Mochten we dan weer niet voldoende aanmeldin-
gen ontvangen dan moeten wij deze activiteit helaas schrappen uit ons aanbod. 

Bij 15 aanmeldingen of meer kan kleutergym doorgaan. U kunt uw kind nu al aanmelden in het systeem 

Vangop: https://schalkhaar.vangop.nl/ 

Een handleiding voor hulp bij het aanmelden in Vangop kunt u opvragen bij het Kindcentrum: 06-

15543747. 
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Leerlingenraad 6-7-8 

Met de leerlingenraad hebben we gebrainstormd over de onderwerpen waar we mee aan de slag gaan   dit 
schooljaar. Ze hebben er 6 aangedragen:  

 Een gezellige klas 

 Een groene klas 

 Schone toiletten 

 Goed opletten in de klas 

 Tijd voor eten 

 Hoe fanatiek speel je voetbal 

De leerlingen hebben ‘een gezellige klas’ als eerste doel uitgekozen om mee aan het werk te gaan. Ze brengen 

dit onderwerp in bij hun leerkracht en hun groep, en zorgen ervoor dat er samen acties bedacht worden. Ook 

vinden ze het belangrijk om ervoor te zorgen dat de acties uitgevoerd worden. Het gemiddelde cijfer dat ze ge-

ven voor sfeer moet volgens hen van een 7,5 naar een 8!  

Leerlingenraad 3-4-5  
Op 30 november heeft juf Loes Fassbender een eerste gesprek gehad met de leerlingenraad 3-4-5. We hebben 
kennis gemaakt met elkaar en het werken met een doelenbord uitgelegd. Vervolgens hebben we gebrainstormd 
over onderwerpen die spelen in de groepen.  
Aan de hand van een brainstorm is er een aantal punten naar voren gekomen die we geclusterd hebben op on-
derwerp: 
 

Veiligheid:   
- Kinderen die van de leuning afglijden moet stoppen, dat is erg gevaarlijk.  
Plein:   

- Meer duikelrekken op het schoolplein; 
- In de groepen 4 is er een speel-eens-met-een-ander-dag. Dit is misschien ook een leuke tip voor  
andere groepen. 

Klas:  
- Meer boeken in de klas;  
- Graag smileys op het bord om in te checken bij de start van de dag, omdat je het dan weet als iemand 
 zich niet zo fijn voelt en dan kun je hem/haar helpen;   
- Werken met een groepsdoel waarbij krullen verdiend kunnen worden. Behaald: beloning is een spel u       

 uit de grabbelpot.  
Eten en drinken:  

   - soms te weinig tijd. 
  
De volgende keer kiezen we samen een doel voor op het bord van de leerlingenraad. Dit nemen zij dan mee te-
rug naar de klas zodat we daar samen aan kunnen werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuw op de Nicolaasschool 

In december worden Lena, Liza, Selim en Guusje 4 jaar. Wij wensen hen een fijne tijd op de Nicolaasschool. 

 

Afwezigheid Barbara Schram 

Van 19 december tot en met 13 januari 2023 is Barbara Schram afwezig. Zij heeft onbetaald verlof opgenomen 

om een reis te kunnen maken. In deze periode is Loes Fassbender plaatsvervangend directeur. 

 

Trefwoord in december 

Het thema voor de laatste 2 weken van dit jaar is: Klein beginnen. Dit is ook de titel van de Kerstviering op 21 

december a.s.  De wereld is groot, een kind is maar klein. In dit thema worden de kinderen zich bewust van ver-

langens die grote woorden als gerechtigheid, trouw en vrede bij hen kunnen oproepen. Ze ontdekken dat deze 

grote waarden een begin kunnen hebben in kleine gebaren en daden. Een knipoog, een aardig woord, een hel-

pende hand. 

 

Kerstmarkt Schalkhaar 

Zaterdagmiddag 17 december om 17.00 uur zijn alle kinderen van groep 2 t/m groep 5 van basisscholen De Ni-
colaas en De Sleutel uitgenodigd voor de lichtjesoptocht tijdens de kerstmarkt in Schalkhaar. Elk kind kan een 
lampion ophalen bij de kerstmarkt. De Kerstmarkt vindt plaats op het terrein van de Nicolaaskerk. Na de licht-
jesoptocht is er van en voor kinderen een theatervoorstelling, ook is er een levende kerststal en zijn er verschil-
lende koren. Alle kinderen en ouders van Schalkhaar zijn uitgenodigd voor de kerstmarkt! 

Speciaal Ondersteuningsloket Energie 

De energieprijzen zijn hard gestegen. De gemeente Deventer biedt hulp aan inwoners die daardoor in de 
problemen komen. Bij dit speciale Ondersteuningsloket Energie kunt u op afspraak terecht voor persoonlijk ad-
vies. U krijgt informatie over bijvoorbeeld een aanvullende bijdrage, maar ook over maatregelen om uw woning 
te isoleren. Kent u mensen die geldzorgen hebben door de hoge energierekening? Vertel ze ook over het 
Ondersteuningsloket Energie.  

 

Openingstijden loket 
Het Ondersteuningsloket Energie is te vinden in het Stadhuis. U kunt een afspraak maken via het algemene tele-
foonnummer van de gemeente: 14 0570 of via het mailadres energie@deventer.nl 
 

Kijk voor meer informatie op: www.deventer.nl/ondersteuningsloketenergie 
 

Zabuki zoekt vrijwilligers  

Aan onze laatste Zabuki aflevering in samenwerking met bureau Witteveen & Bos op 9 november hebben 32 

kinderen deelgenomen. De kinderen hebben een leerzame en leuke middag gehad met verschillende energie-

vormen. Een zoutwaterbatterij en magneettrein kregen de kinderen mee naar huis. 

Dit was de laatste aflevering voor 2022. Wij starten weer op 8 februari 2023. Deze aflevering wordt georgani-

seerd door beeldend kunstenaar Peter Paul Hattinga Verschure en gaat over alles wat met lucht te maken 

heeft. 

Zabuki is op zoek naar vrijwilligers voor het meedenken en organiseren van de Zabuki middagen.  
Bent u dat of weet u misschien iemand, die het leuk vindt om dit samen met een enthousiast team te organise-
ren? Stuur dan een email naar 
 info@zabukideventer.nl of neem contact op met Robert Swijtink. (06-53435229). 

mailto:energie@deventer.nl
http://www.deventer.nl/ondersteuningsloketenergie
mailto:info@zabukideventer.nl


Dorpsvisise Schalkhaar 
 

Dinsdagavond 28 november stroomde de aula van de Nicolaasschool vol met bewoners en ondernemers uit 
Schalkhaar. Op uitnodiging van dorpsgenoot Huub Obdeijn van Gemeentebelang Deventer kwamen belangstel-
lenden samen om te verkennen of én hoe er een dorpsvisie voor Schalkhaar kan worden gemaakt.  
Wijkmanager Merel Arink nam namens de gemeente deel en zat de avond voor. De gemeente ondersteunt dit 
initiatief van harte en ziet meerwaarde in een dorpsvisie. Dorpen als Bathmen, Lettele en Diepenveen gingen 
Schalkhaar al voor, maar het is natuurlijk aan de betrokkenen uit ons dorp om er een echt Schalkhaars stuk van 
te maken. 
 

Met ongeveer 30 mensen werd gesproken over drijfveren, belangen, het nut van een dorpsvisie en ieders mo-
gelijke inbreng daarbij. Duidelijk is dat de visie géén stuk van de gemeente wordt, maar een visie van de Schalk-
haarders; een handvat voor ons dorp om belangen en wensen bij de gemeente kenbaar te maken, maar ook om 
onderwerpen te signaleren waar we als dorp zelf de schouders onder willen zetten. 
 
Enkele onderwerpen die aan bod komen, zijn de grote woningbouwopgave binnen de gemeente, een levendig 
dorp voor ondernemers, activiteiten en woningen voor alle geledingen in onze maatschappij en mobiliteit. Het 
gaat dus niet alleen om de ruimte, maar ook over sociale aspecten, meedoen, ondernemen, veiligheid en duur-
zaamheid. 
De komende weken gaat een kleinere groep mensen nadenken over hoe er van de bulk aan onderwerpen kan 
worden gekomen tot enkele thema’s. En in welke stappen er de komende maanden, samen met de inwoners 
en ondernemers van Schalkhaar, kan worden gekomen tot een duidelijke visie. 
 
Reken er maar op dat de werkgroep de komende maanden nog van zich laat horen. De input van iedereen is 
nodig. ,,We krijgen vast niet álle neuzen dezelfde kant op”, verwacht Tineke Koch, één van de deelneemsters. 
,,Maar we hebben wel de ambitie dat de grote meerderheid in Schalkhaar zich in de visie moet herkennen.” 
Denk je op basis van bovenstaande dat je alsnog wilt meedoen als bewoner/ondernemer, als denker, prater, 
verbeelder of….? Meld je dan nog aan bij Huub via hja.obdeijn@deventer.nl 
 
                        

 

mailto:HJA.obdeijn@deventer.nl


Gezonde School 

Onze school doet mee aan het project gezonde School van de GGD. Met dit project zorgen we er in overzichte-
lijke stappen voor dat we een goede basis voor gezond gedrag creëren voor onze leerlingen. Zie voor een kort 
filmpje: https://youtu.be/NIK4bO-F9EY en voor meer info: https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs. 
Het is een van onze taken, om samen met ouders onze leerlingen te helpen om gezonde keuzes te kunnen ma-
ken. We hebben al een certificaat voor Bewegen en Sport; dit betekent dat we op dit gebied voldoende aan 
onze leerlingen meegeven. Dit jaar gaan we aan de slag met Voeding en misschien Slaap/Rust. Dit doen we, om-
dat er regelmatig door ouders gevraagd wordt naar ons beleid. We willen dit duidelijker hebben met elkaar, 
zodat we u hier beter antwoord op kunnen geven. Marije Woertman helpt ons hierbij. Zij is ook al betrokken bij 
onze school als Kookles leerkracht in de Brede School.  

U krijgt in januari een enquête over de veiligheid van onze school en over uw tevredenheid , en dan stellen wij u 

ook een paar vragen die gaan over dit onderwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ruimte, om te leren, te groeien en te bloeien 

 

 

 

 

Nicolaasnieuws 

https://youtu.be/NIK4bO-F9EY
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs

