
 

Corona perikelen 

Het is een woelige tijd; op dit moment is ongeveer een derde van onze leerlingen thuis na 
een positieve test op corona. Gelukkig horen wij dat veel leerlingen hier niet erg ziek van 
zijn. Sinds deze week zijn ook langzamerhand meer mensen uit ons team positief getest, in 
quarantaine of ziek. Gisteren hebben we voor het eerst dit schooljaar ouders gevraagd om 
hun kinderen thuis te houden vanwege klachten bij de leerkracht. We kunnen veel met ons 
team opvangen, maar hier komt jammer genoeg nu een eind aan. 

Wij voorzien dat we tot de voorjaarsvakantie nog meer groepen zullen moeten vragen om 
thuis te blijven. Wilt u hier rekening mee houden? 

 

Studiedag en piekdag 

Vrijdag heeft het team van de Nicolaasschool een studiedag en maandag een piekdag. De 
onderwijsassistenten en de leerkrachtondersteuners gaan op beide dagen aan de slag met 
scholing op het gebied van gedrag; hoe kun je leerlingen goed motiveren tijdens je lessen 
en hulp?  

Vrijdagochtend gaan de leerkrachten alle toetsen van de afgelopen weken analyseren. We 
kijken of onze leerlingen, onze groepen en onze school zich volgens de verwachte lijnen 
ontwikkelen. We stellen onszelf vragen als: 

‘Hoe komt het dat deze groep zo mooi vooruitgaat en wat kunnen we daarvan leren?’ 

‘Hoe staat het nu met rekenen, nu we een nieuwe methode invoeren?’ 

‘Heeft de inzet van veel meer mensen in de school zin en hoe zien we dit terug in de cij-
fers?’ 

Op de piekdag zijn we meer met de individuele leerlingen bezig, met de rapporten en met 
de groepsbesprekingen: hoe gaat ons onderwijs er in de komende maanden uit zien, waar 
doen we meer van en waar minder en hoe verdelen we het werk over alle ‘handen in de 
klas’.  

Vanaf volgende week spreken wij u en uw kind (online), bereid u met uw kind het gesprek 
voor? Zo kunnen we, ieder vanuit onze eigen rol, goed met elkaar afstemmen, om zo uw 
kind zich zo goed mogelijk te helpen ontwikkelen! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Februari 2022 

AGENDA februari 

04 Studiedag 

07 Piekdag 

08 Bestuursvergadering 

09 Rapporten mee 

10 feb t/m 4 maart 

    10-minuten gesprekken 

14 Wieltjesweek 

21 t/m 25 Voorjaarsvakantie 

 

AGENDA maart 

02 Nieuwsbrief 

07 MR-vergadering 

08 Bestuursvergadering 

30 Grote Rekendag 

 

 

 

 

 



Trefwoord in februari 

Tot de voorjaarsvakantie behandelen we het thema bewonderen. Eén van de mooiste eigenschappen van de 

mens is dat hij zich kan verwonderen. Hij is in staat om het mooie, bewonderenswaardige te zien in de wereld om 

zich heen en weet dat te waarderen. Maar hoe is het om iemand te bewonderen of om zelf bewonderd te wor-

den? Kan een kind ook bewondering opbrengen voor zichzelf? En wat betekent verwonderen in een cultuur die 

de bewondering alleen nog maar uitdrukt in superlatieven als geweldig! fantastisch! en fenomenaal! Er valt veel 

te vragen en te ontdekken. Maar het belangrijkste is de verwonderende houding van het kind te koesteren en te 

stimuleren. Zodat het zich spontaan blijft verwonderen over de wereld waarin het leeft. 

 

Nieuw op de Nicolaasschool 

Wij wensen de kinderen die in februari 4 jaar worden: Loïs, Vajèn en Jesse en hun ouders veel plezier op de Nico-
laasschool.  
 

Instroom 4-jarigen schooljaar 2023 

Is uw kind in 2019 geboren? Dan heeft u van de gemeente Deventer een informatiepakket ontvangen over basis-

onderwijs in Deventer. Bij dit pakket zit een formulier waarmee u uw kind kunt aanmelden bij de basisschool van 

uw keuze. Jongere broertjes en zusjes van kinderen die al zijn ingeschreven op de Nicolaasschool hebben voor-

rang bij plaatsing maar dan moet uw kind wel op tijd bij ons zijn aangemeld! Wij vragen u broertjes en zusjes zo 

spoedig mogelijk aan te melden. De uiterlijke inleverdatum van het aanmeldformulier is 17 april a.s. Na deze 

datum bekijken wij hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn voor andere aanmeldingen en benaderen wij ouders 

daarover. Wij kunnen waarschijnlijk alle kinderen uit Schalkhaar plaatsen en hebben ook plek voor kinderen uit 

Deventer en uit de verdere omgeving van Schalkhaar. 

 

Wieltjesweek 14 t/m 18 februari 

Kinderen vinden het erg leuk om in de pauzes te spelen met spelmateriaal met wieltjes. De eerste wieltjesweek 

van 2022 is gepland van maandag 14 t/m vrijdag 18 februari. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen de hele 

week gebruik maken van de wieltjes (dus ook de kinderen uit de groepen 3 en 4). De kinderen mogen in deze 

week spelmaterialen met wieltjes (skateboard/waveboard/skeelers/ rolschaatsen……..) mee naar school nemen. 

Het elektrisch hoverboard/oxboard vinden we te kwetsbaar en we vragen u om dit niet mee te geven. Ook cross-

fietsen mogen niet meegenomen worden. We gaan ervan uit dat de kinderen kniebeschermers en dergelijke 

meenemen. Ze mogen zowel in de kleine pauze als de grote pauze met de materialen spelen. Het gebruik van de-

ze privé materialen is voor eigen risico. Hopelijk worden het weer een leuke ‘rollende’ week! 

Omdat de kinderen veel privé materialen mee naar school brengen raakt er helaas wel eens wat zoek. Wilt u er-

voor zorgen dat alle privé materialen voorzien zijn van de naam van uw kind.  

Helaas kunnen wij de grote materialen, zoals bijv. stepjes, niet in de school stallen. Overdag blijven deze materia-

len dus buiten, ook na schooltijd en ‘s nachts. Wilt u tegen uw kind zeggen dat ze de materialen aan het eind van 

de schooldag steeds mee naar huis nemen. We begrijpen dat dit lastig is maar het is helaas niet mogelijk deze 

spullen in de school te stallen. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

 

 

 

 



 
Studiedagen, piekdagen en Voorjaarsvakantie 

Op vrijdag 3 februari staat een studiedag voor de leerkrachten gepland en op maandag 7 februari een piekdag. 

Op deze dagen zijn alle kinderen vrij. Van maandag 21 t/m 25 februari vindt de Voorjaarsvakantie plaats. Ook in 

deze week zijn alle kinderen vrij. 

 
Kom je ook naar het Zomerdagkamp? 
 
De Werkgroep Zomerdagkamp Schalkhaar is alweer druk bezig met het Zomerdagkamp 2022. Ook dit jaar is het 
kamp in de eerste week van de zomervakantie. Dat is week 29, van maandag 18 t/m donderdag 21 juli. 
Het Zomerdagkamp is voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd die in Schalkhaar naar school gaan of in Schalk-
haar wonen. Ook in 2022 is het kamp bij de voetbalvelden van SV Schalkhaar.  
 
Inschrijven voor het Zomerdagkamp kan (digitaal) vanaf zondag 3 april aanstaande. Meer informatie over het 
inschrijven staat in de brief die we binnenkort via de nieuwsbrief van de school verspreiden. 
Graag tot ziens! 
 
Werkgroep Zomerdagkamp Schalkhaar   

 

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

 

 


