
 

Cito toetsen 

Deze weken toetsen wij alle leerlingen met de Cito toetsen. We meten hiermee ons eigen 
onderwijs; heeft ons onderwijs in het afgelopen half jaar voldoende bijgedragen aan de 
ontwikkeling van onze leerlingen?  Zijn onze leerlingen zo gegroeid als wij verwachtten, of 
moeten wij ons onderwijs nog aanpassen? 

De uitkomst van de toetsen is deze keer minder voorspelbaar, omdat de leerlingen zo lang 
ander onderwijs hebben gehad dan wij normaliter aanbieden. Nog belangrijker om daarna 
met onze leerlingen, met u als ouder-verzorger en wij als team samen te kijken wat deze 
toetsen nu zeggen. Wij gaan daarover in april met u en uw kind in gesprek, naar aanleiding 
van het rapport. In de loop van deze maand krijgt u hiervoor een uitnodiging. 

Hoe is het nu in school? 

We hebben voor de derde week de leerlingen weer allemaal op school, na de laatste lock-
down en we genieten er enorm van! De eerste week was het zoeken naar een juiste mo-
dus, om invulling te geven aan ons protocol, maar inmiddels heeft iedereen zijn draai weer 
gevonden. Natuurlijk blijven er soms vragen, zoals bijvoorbeeld of een kind wel of niet 
naar school mag, en hoe we op het plein kunnen spelen zonder dat we te veel leerlingen 
met elkaar in contact laten komen. We willen niet dat er allerlei klassen naar huis moeten 
als er een kind corona zou hebben. Vooralsnog is dit gelukkig nog niet aan de orde ge-
weest. 

De leerlingen zijn in alle groepen heel hard aan het werk en ze leren veel. We proberen 
veel in kleine groepjes te werken met de kinderen die dat nodig hebben. In alle groepen 
hebben wij onderwijsassistenten, stagiaires en soms extra ambulante mensen ingezet, om 
ervoor te zorgen dat alle leerlingen hun doelen kunnen behalen. Daarnaast besteden we 
natuurlijk aandacht aan gymnastiek, de creatieve vakken en de sociale ontwikkeling door 
gesprek, spel en vieren! 

We proberen zo veel mogelijk de groepen van elkaar gescheiden te houden, maar dit lukt 
niet altijd. Juist het werken met kleine groepen zorgt ervoor dat we soms ruimtegebrek 
hebben en dat kinderen elkaar op de gang tegen komen. Voor zover mogelijk, beperken 
wij dit. Op het schoolplein spelen de groepen gescheiden van elkaar; de groepen spelen 
alleen samen met hun paralelgroep. 

Handen wassen (denkt u aan een schone handdoek meegeven?) en zelf de tafel schoon-
maken zijn inmiddels helemaal ingeburgerd. En los daarvan hebben we vooral ook veel 
plezier met elkaar en genieten we van de fijne sfeer in school! 

Buiten spelen in de middagpauze 

De medewerkers van de TSO, die in de pauze toezicht houden, hebben maandag en dins-
dag aandacht besteed aan het fijn met elkaar buiten spelen. Zij hebben in alle groepen met 
de kinderen besproken hoe fijn buiten spelen eruit ziet. Dit was, na zoveel tijd online 
school, nodig, omdat met 100 kinderen op het plein nu eenmaal om andere regels vraagt, 
dan met 3 kinderen thuis spelen. Zo mogen de kinderen niet stoeien op het plein en dit is 
soms lastig. De TSO medewerkers bieden spellen aan en geven zo alle kinderen de kans om 
op een leuke manier hun pauze door te brengen. Natuurlijk houden zij ook toezicht op het 
voetballen en helpen zij bij het oplossen van conflictjes, ongelukjes en vastgelopen ritsen 
van jassen. 

 

 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Maart 2021 

AGENDA maart 

03 start CITO toetsen 

05 Studiedag  (gaat niet door) 

09 Bestuursvergadering 

22 Piekdag VRIJ 

23 MR-vergadering 

24 Grote Rekendag 

24 Rapport mee 

30 10-minuten gesprekken 

 

AGENDA april 

01 Paasviering 

02 Goede Vrijdag VRIJ 

05 2e Paasdag VRIJ 

06 Studiedag VRIJ 

08 10-minutengesprekken 

13 Bestuursvergadering 

19 t/m 22 Entreetoets groep 7 

21 + 22 Eindtoets groep 8 

23 Koningsspelen 

26 MR-vergadering 

27 Koningsdag VRIJ 

 

AGENDA mei 

03 Meivakantie t/m 14 mei 



 

 

 

Trefwoord in maart 

 
De thema’s die in maart en april aan de orde komen zijn:  voelen, kiezen, liefhebben en sterken. 
Liefhebben is dit jaar het Paasthema, en dat is niet zomaar. Jezus wordt in de Bijbel beschreven als iemand die 
mensen benadert vanuit liefde. Zieken geneest hij, zondaars vergeeft hij en mensen die door anderen met de 
nek worden aangekeken zoekt hij op. Het liefhebben lijkt bij hem zó enorm grenzeloos, dat hem dit door ande-
ren wordt kwalijk genomen. Zijn leven eindigt aan het kruis. Maar met Pasen vieren Jezus’ volgelingen dat zijn 
levensinzet voor een meer liefdevolle wereld niet hoeft te eindigen. 

 
Als je liefhebt, eerlijk waar, 

wil je geven, elke dag. 

Voor een knipoog of een lach 

doe je alles voor elkaar. 

 

Eenvoudiger dan in deze regels kun je het thema bijna niet weergeven. Liefhebben is onvoorwaardelijk en be-
langeloos iets doen voor de ander. Kinderen zijn daar heel spontaan in. Ze vinden het leuk om een ander een 
cadeautje te geven. Om met iemand te spelen, om hun tijd en aandacht te delen. Om gewoon bij iemand te 
zijn die jouw aanwezigheid fijn vindt of nodig heeft. 

In dit thema zien de kinderen dat liefde een woord is dat je kunt doen. Ze leren de verschillende talen waarin 
liefde zich kan uiten en groeien daarin. Iets geven zonder iets terug te willen. Op een positieve manier over 
elkaar spreken. Elkaar ruimte en aandacht geven, en hulp aan wie jou nodig heeft.  

 

Vrije dagen 

Zoals eerder aangegeven in de Nieuwsbrief van februari gaat de studiedag op vrijdag 5 maart niet door. De 

kinderen worden die dag gewoon op school verwacht.  

Op maandag 22 maart a.s. zijn de kinderen vrij ivm een piekdag voor de leerkrachten. 

Op vrijdag 2 april, maandag 5 april en dinsdag 6 april is de school gesloten in verband met Goede Vrijdag, Pa-

sen en een studiedag. Ook dan zijn de kinderen vrij. 

 

Is uw kind geboren in 2018? 

Denkt u er dan aan om hem of haar op tijd aan te melden op de Nicolaas-

school?  Jongere broertjes en zusjes van kinderen die al zijn ingeschreven op 

de Nicolaasschool hebben weliswaar voorrang bij plaatsing, maar dan moet 

uw kind wel op tijd bij ons zijn aangemeld! Wij hebben geen zicht op welke 

kinderen nog niet zijn ingeschreven op school. U kunt een aanmeldformulier 

ophalen of aanvragen bij de administratie van school (administratie@nicolaasschool.net).                                        

Graag ontvangen wij het formulier vóór 18 april a.s. retour. Na deze datum bekijken wij hoeveel plaatsen er 

nog beschikbaar zijn voor andere aanmeldingen en benaderen wij ouders daarover. Mocht u het formulier niet 

op tijd inleveren dan bestaat dus de mogelijkheid dat er voor uw zoon of dochter geen plaats meer beschik-

baar is.  

 



 

Nieuw op de Nicolaasschool 

Hoera!, in maart worden Tobias, Sepp en Nora  4 jaar. Wij wensen jullie veel  
plezier op de Nicolaasschool.  
 
 
 
 

        

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

         

          

                        

              

 

 

 
 

 

Nicolaasnieuws 
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