
 

Kwaliteitszorg en halfjaarlijks didactisch onderzoek 

Volgende week begint het halfjaarlijks didactisch onderzoek. In de groepen 1/2 volgen we 

de leerlingen met Parnassys Leerlijnen op de gebieden taal, rekenen, spel, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  

In de groepen 3 tot en met 8 nemen we de toetsen rekenen, spelling en begrijpend en 

technisch lezen af. Door het afnemen van methode onafhankelijk toetsen (dus toetsen die 

geen onderdeel uitmaken van de methode) kunnen wij zien of ons onderwijs voldoet aan 

de kwaliteit die wij graag willen bieden. Wij hebben hiervoor schoolnormen vastgesteld 

die we graag willen bereiken, zodat we zeker weten dat we didactisch alles uit onze leer-

lingen halen wat ze kunnen. In november nemen wij altijd vragenlijsten af op het gebied 

van de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Na de toets afnames analyseren wij de toetsgegevens; we leggen deze naast alle andere 

gegevens die wij hebben over de leerlingen, de groep en de school. We kijken of we moe-

ten bijsturen op leerling niveau, door bijvoorbeeld leerlingen uitdagender werk te geven 

of meer instructie. Ook kan het zijn dat we ons onderwijs in de groep moeten aanpassen, 

door meer of minder, makkelijker of moeilijker of andere leerstof aan te bieden aan de 

hele groep. Tenslotte kunnen we aan de gegevens ook zien of we op schoolniveau onze 

normen halen.  

Na de toetsperiode en onze analyse op de studiedag van 10 februari nodigen wij u en uw 

kind weer uit voor gesprekken, om samen terug te blikken en vooruit te kijken. U vindt 

hierover informatie in deze nieuwsbrief. 

Zien! Hoe wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen in kaart brengen 

Het hele jaar door zijn wij alert op de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. 

Eenmaal per jaar, in november, nemen wij vragenlijsten af, om ervoor te zorgen dat wij 

niets over het hoofd zien. De leerkracht van uw kind signaleert in de basis op het onder-

deel betrokkenheid en welbevinden. Pas als er meer vragen zijn vult de leerkracht ook de 

overige dimensies in.  

We bevragen de leerlingen op de volgende onderdelen:  Betrokkenheid, Welbevinden,  

Relatie met andere kinderen,  Autonomie,  Pestbeleving,  Pestgedrag,  Veiligheidsbeleving. 

De leerkrachten gaan hierover met de leerlingen in gesprek mocht hier iets uit komen wat 

ons zorgen baart. Omdat de vraagstelling soms onduidelijk is, is het vaak zo dat er bij na-

vraag aan het kind weinig aan de hand is. Is er wel meer aan de hand dan zetten we daar 

een actie op.  

Tijdens de groepsbesprekingen analyseren de leerkracht en de groepsleerkracht de gege-

vens. Ook gaat de leerkracht in gesprek met de leerlingen, als hier aanleiding toe is. Moch-

ten wij zorgen hebben naar aanleiding van de vragenlijsten, dan nemen wij natuurlijk ook 

contact op met ouders. Ons totale beeld van de ontwikkeling van uw kind nemen wij mee 

in de ouder-leerling-leerkracht gesprekken in februari.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Januari 2023 

 

AGENDA januari: 

18 Leerlingenraad 3-5 

19 Leerlingenraad 6-8 

24 Vergadering RvT + MR 

24 Kijkmiddag groepen 1/2 

25 Kijkmiddag groepen 1/2 

25 jan t/m 04 feb: Nationale 
Voorleesdagen 

 

AGENDA februari: 

01 Kinderboekenmarkt 

10 Studiedag (kinderen VRIJ) 

13 Piekdag (kinderen VRIJ) 

14 Vergadering RvT 

15 Rapport mee 

15 t/m 24: 10-minuten         
gesprekken groepen 1 t/m 6 

22 Kijkuurtje groepen 3/4 

20 -24 Kijkuurtje groepen 5/8 

27 feb t/m 3 mrt:                         
VOORJAARSVAKANTIE 

 



 

 

 

 
 

 

Boekenmarkt 

Op woensdag 1 februari organiseren wij na 5 jaar weer een boekenmarkt voor de groepen 3 t/m 8. Het doel 

van deze boekenmarkt is het lezen te promoten en ervoor te zorgen dat boeken niet in de kast blijven liggen. 

Daarnaast proberen we kinderen te leren om te gaan met geld. 

 

Wat mogen de kinderen: 

 Alle kinderen mogen boeken meenemen die ze thuis hebben liggen en niet meer lezen. Deze boeken 

kunnen ze verkopen voor de vaste prijs van € 1,-.  

 Alle kinderen mogen maximaal 4 x € 1,- meenemen om boeken te kopen. Hierdoor krijgt iedereen een 

kans een boek te kopen. Graag geen andere munten meegeven, zodat kinderen niet hoeven te wisse-

len. 

 

Hoe werkt het: 

 De kinderen stallen vooraf hun boeken uit op hun eigen tafel in hun eigen groep. 

 Klasgenoten stemmen onderling af wie er op de te verkopen boeken let. De leerkracht van die groep 

blijft in de klas om dit te coördineren.  

 Om 11.45 uur start de boekenmarkt en luiden we de bel. U bent hierbij van harte welkom om samen 

met uw kind te kijken naar ‘nieuwe’ boeken. Het is wenselijk dat u wacht op dit signaal voordat u de 

school binnen gaat. 

 Alle kinderen mogen rondlopen om boeken te kopen, dus ook in andere groepen. 

 Om 12.15 uur zal de bel worden geluid. Dit is het eindsignaal van de boekenmarkt. 

 Mocht u de onverkochte boeken aan school willen doneren, dan kunt u ze inleveren bij de eigen leer-

kracht.  

 

Wij hopen dat het een leuke en gezellige boekenmarkt wordt. Hopelijk krijgt 

ieder kind zo nieuwe boeken om weer leesplezier uit te halen! Mocht u hier 

nog vragen over hebben dan kunt u altijd bij een van ons terecht. 

 

Met vriendelijke groet, 

De leescommissie van de Nicolaasschool 

Renée Cellarius, Hilbert Huisman, Mariëtte Leerkes, Eline Koopman 

 

Studiedag, piekdag en voorjaarsvakantie 

De kinderen zijn vrij: 

 

 vrijdag 10 februari vanwege een studiedag  

 maandag 13 februari in verband met een piekdag  

 van 27 februari tot en met 3 maart wegens de voorjaarsvakantie 

 

Kijkuurtjes groepen 3 t/m 8 gewijzigd 
In verband met de tienminutengesprekken in week 7 en 8 zijn de kijkuurtjes van de groepen 3 t/m 8 gewij-

zigd. Voor de groepen 3 en 4 bent u van harte welkom op woensdag 22 februari van 12.00—12.45 uur. 

 

Voor de kijkuurtjes van de groepen 5 t/m 8 ontvangt u via Parro een uitnodiging van de leerkracht. Het kijk-

uurtje zal plaats vinden in week 8 (20-02 t/m 24-02-23). 

 

De kijkmiddagen van de groepen 1 en 2 blijven ongewijzigd op 24 en 25 januari 2023, 12.15 - 12.45 uur. 



 

 

 

Nieuw op de Nicolaasschool 

Wij wensen Wenera en Samuël en hun ouders een fijne tijd op de Nicolaasschool. 

 

Is uw zoon of dochter geboren in 2020? 

Is uw zoon of dochter geboren in 2020 dan heeft u onlangs van de gemeente Deventer 

informatie ontvangen over het aanmelden van uw kind op een basisschool.                    

Graag ontvangen wij het aanmeldformulier uit dit informatiepakket vóór 1 maart 2023. Uw oudere zoon of 

dochter kan dit afgeven bij de administratie. Bij inlevering krijgt hij/zij van ons een aanmeldformulier voor de 

Nicolaasschool mee. Op deze manier krijgen wij inzicht in het aantal broertjes en zusjes dat wij kunnen verwach-

ten in het schooljaar 2024 en het aantal plaatsen dat daarna nog beschikbaar is. Jongere broertjes en zusjes van 

schoolgaande kinderen op de Nicolaasschool hebben namelijk voorrang bij plaatsing.  

 

Trefwoord in januari: zorgen 

Kinderen vinden het som leuk, soms minder leuk om ergens voor te zorgen. Niet ieder kind is even zorgzaam. In 

dit thema verkennen de kinderen wat het betekent om ergens voor te zorgen. Ze worden zich er van bewust dat 

zorgen voor spullen, voor de natuur en voor mensen (inclusief zichzelf) deel uitmaakt van het leven. Of dat in 

ieder geval zou moeten zijn. Zorg is immers gericht op de behoefte van een ander. Niet alleen in medisch op-

zicht. Het gaat ook om de menselijke behoefte om erbij te horen, om de behoefte van veiligheid, of aan respect. 

De kinderen ontdekken dat zorgen betekent dat je zo goed mogelijk tegemoet wil komen aan de behoefte van 

een ander. Ze worden zich bewust van de vragen die het zorgen kan oproepen en bedenken hoe zij hier zelf 

mee om kunnen gaan. 

 

Wieltjesweek verplaatst naar: 06 t/m 09 februari 

Tijdens de wieltjesweek mogen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 de hele week gebruik 

maken van de wieltjes.  De kinderen mogen spelmaterialen met wieltjes (skateboard/ 

waveboard/skeelers/ rolschaatsen……..) mee naar school nemen. Het elektrisch hover-

board/oxboard vinden we te kwetsbaar en we vragen u om dit niet mee te geven. Ook 

crossfietsen mogen niet meegenomen worden. We gaan ervan uit dat de kinderen kniebe-

schermers en dergelijke meenemen. Ze mogen zowel in de kleine pauze als de grote pauze 

met de materialen spelen. Het gebruik van deze 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 

ervoor 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 materi-

alen dus buiten, ook na schooltijd en eventueel ‘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. 

 

 

 

 

 

 

Nicolaasnieuws 



Rapport en 10-minuten gesprekken februari 2023 
 

Het rapport (groepen 3 t/m 8)  
Op woensdag 15 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport. Dit rapport geeft een beeld 
van uw kind over de periode van augustus tot en met januari.  
Van 23 januari t/m 3 februari nemen wij in de groepen 3 t/m 8 cito-toetsen af, om een goed beeld te krijgen 
van de didactische ontwikkeling. We meten hiermee ook ons eigen onderwijs; heeft ons onderwijs in het af-
gelopen half jaar voldoende bijgedragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen?  Zijn onze leerlingen zo ge-
groeid als wij verwachtten, of moeten wij ons onderwijs nog aanpassen? 
Naast de cito-toetsen kijken we natuurlijk ook naar de observaties in de groep, de methodegebonden toetsen 
en de sociaal emotionele ontwikkeling.  
De ontwikkeling van de leerlingen van groep 1-2 volgen we door middel van Parnassys leerlijnen. Hierbij kij-
ken wij naar alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind (taal-, reken-, motorische -, spel- en emotionele 
ontwikkeling). 
  

De 10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 6 

In de periode van woensdag 15 t/m vrijdag 24 februari spreken wij graag alle ouders van kinderen uit de groe-

pen 1 t/m 6. Vanaf groep 3 is het kind ook bij dit gesprek aanwezig. In dit gesprek kijken we terug naar de 

leerresultaten van de verschillende vakken, ontwikkelingsgebieden en de sociaal emotionele ontwikkeling in 

de periode tot aan de Kerstvakantie. Uiteraard kijken we ook vooruit. Wat heeft uw zoon of dochter nodig om 

verder te groeien dit schooljaar? 

  

Voorbereiding op het gesprek 
Om uw kind voor te bereiden op het gesprek vragen wij u het rapport samen goed te bekijken. Mogelijke vra-

gen die u daarbij kunt stellen zijn: 

 

 Hoe voel je je op school? 

 Wie zijn je vrienden/vriendinnen? 

 Herkende je jezelf in het rapport?  

 Waar ben je in gegroeid?  

 Wat heeft je hierbij geholpen?   

 Welke inspanning heb je hiervoor geleverd? 

 Wat wil je de komende tijd leren/oefenen? 

 Wat heb je daarbij nodig? Van wie?  

 Wat spreken we af?  

  

Wij begrijpen dat het voor uw zoon of dochter wellicht spannend is. Aanwezig zijn bij zo’n gesprek is best las-

tig. Het is dan ook niet erg als uw kind (nog) niet zoveel zegt. Dit leert uw kind in de loop van de jaren natuur-

lijk steeds beter. Wij vragen u alert te zijn op gesprekspunten die beter op ouder-leerkrachtniveau besproken 

kunnen worden. Maak hiervoor, indien nodig, een aparte afspraak. De gesprekken plannen wij na schooltijd. 
U kunt zich intekenen via Parro. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het inplannen van een afspraak. 

 



Hoe kunt u een gesprek in Parro inplannen? 

 
Op school zetten we de gespreksdata en -tijden in Parro klaar. De uitnodiging komt in de agenda van Parro te 

staan. Elke groep verstuurt zijn eigen uitnodigingen, dus met meer kinderen moet u zich meer keren inteke-

nen.  

Ouders met meer kinderen op school kunnen intekenen vanaf woensdag 8 februari, zodat zij de gesprekken 

met de verschillende leerkrachten zoveel mogelijk op elkaar kunnen laten aansluiten. Het is hierbij wenselijk 

om één gespreksblok tussen de verschillende gesprekken te plannen. Dit in verband met eventuele uitloop. 

Voor alle andere ouders openen wij de gespreksplanner op vrijdag 10 februari. 

U kiest voor elk kind de dag uit die u het beste uitkomt en u klikt een beschikbare tijd aan. U kunt deze tijd 

later eventueel nog aanpassen. Het kan ook zijn dat de leerkracht u al op een bepaald moment heeft inge-

deeld. Bij de vraag ‘Wat wilt u bespreken?’ kunt u eventueel iets invullen als u iets specifieks wilt bespreken. 

De leerkracht kan zich daar dan op voorbereiden. 

 

Hierbij alle data en afspraken op een rij: 
 Vanaf woensdag 8 februari om 9.00 uur kunnen ouders met meer kinderen zich inschrijven; 

 Vanaf vrijdag 10 februari om 9.00 uur kunnen alle andere ouders zich inschrijven; 

 Vanaf zondag 12 februari om 16.00 uur is inschrijven niet meer mogelijk (de dagen en tijden zijn nu de-

finitief); 

 De gesprekken zijn in de periode van woensdag 15 februari t/m vrijdag 24 februari. De gesprekken vin-

den plaats na schooltijd (per groep kunnen de beschikbare dagen en tijden verschillen); 

 Bij een duobaan spreekt u de leerkracht die op de betreffende dag werkt. In sommige gevallen zijn bei-

de leerkrachten bij het gesprek aanwezig. 

  

 

 



KiXxx Nieuws 

 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven is de volgende KiXxx alweer op vrijdag 
20 januari met het thema Winterpret!   
 
De locatie van de KiXxx-disco is:  de Filmzaal bij het AZC 
De disco is voor:    groep 3, 4 en 5: van 18:00 tot 19:30 
     groep 6, 7 en 8: van 19:45 tot 21:30 
Entree:     € 3,00 (inclusief 2 muntjes en max 4 extra muntjes)  
  
Kijkend naar de verkeerssituatie bij het AZC willen we iedereen vragen om met de fiets te komen of om te car-
poolen. Kom je wel met de auto dan liever niet keren op de weg, maar doorrijden en even via een omweg terug 
naar Schalkhaar. Dit vergroot de veiligheid enorm! 
Wilt u uw kind een telefoonnummer meegeven waarop een ouder/verzorger te bereiken is. Dit kan op een pa-
piertje in de jas / broek van uw kind. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met uw kind, dan kunnen we altijd een 
ouder bereiken. Ook zullen we kaartjes uitdelen waarop u het telefoon nummer kan schrijven. Deze kan u ook 
meegeven aan uw kind. Het kaartje kan meerdere keren gebruikt worden.  
Voor de oudere kinderen het verzoek om mobiele telefoons thuis te laten of in de jas te laten in de garderobe. 
Filmen is in principe niet toegestaan en de telefoon kan per ongeluk kapot gaan in de drukte.  
Voor tijdens de disco‘s zoeken we ook ouders die willen helpen.                   
Aanmelden kan via: e-mail: kixxx4fun@gmail.com of via Whatsapp: 06-19212172 (Richard Bennink)  
Volgende KiXxx disco’s: 10 maart en 14 april        
 
Tot KiXxx 

 

Schoolschaken 

Na twee coronajaren willen we graag het schoolschaken weer oppakken. Schaakclub DSG Pallas neemt de organi-
satie op zich. We gaan nu op twee zaterdagmiddagen spelen vanaf 1 uur tot 4 uur en we spelen dan in wijkcen-
trum de Schalm op de Dreef 1.  
De speeldata zijn 4 en 11 februari, waarbij we op zaterdag 4 februari een voorronde spelen en op 11 februari met 
de sterkste 4 teams een finaleronde en een afsluitende simultaan spelen. 
Een team speelt met 4 kinderen, maar mag uit 5 kinderen bestaan waarbij er gerouleerd wordt. De sterkste spe-
lers spelen gewoonlijk aan bord 1, de zwakste aan bord 4. Er is 1 begeleider per team. 
Wil je graag meedoen geef je dan vóór 25 februari op bij juf Margriet. We kijken dan of er voldoende aanmeldin-
gen zijn om een team te vormen. De school zorgt voor de aanmelding. Bij meerdere aanmeldingen kan er mis-
schien een tweede team gevormd worden. Dit gaat in overleg met de organisatie. Eén van de ouders zal beschik-
baar moeten zijn als begeleiding. DSG Pallas zorgt voor de wedstrijdleiding en borden en stukken.  

 
“Zabuki houdt het luchtig” 

Deze activiteit staat in het teken van alles wat te maken heeft met 

licht en lucht. Het gaat niet alleen over luchtdruk maar ook over 

prisma’s en kleuren. Het is allemaal weer super interessant en het 

belooft een leuke middag te worden. 

 

Datum:  8 februari 2023 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. 

Locatie:  Buurt en Speeltuinvereniging Wijk 16, Zutphenselaan 18, 

7411AC Deventer. 

mailto:kixxx4fun@gmail.com
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