
 

Na twee heerlijke vakantieweken zijn we fris en fit aan de laatste 10 weken van het 
schooljaar begonnen. Nog een kwart van ons schooljaar,  waarin we nog veel gaan  erva-
ren, spelen, werken, vieren en leren! 

Kijkmiddagen 1/2 en 3-8 

In deze weken hebben we spannende lessen Nieuwe Media, de schoolreis, een zonnen-
bloemenchallenge, en we werken hard aan lezen, taal en rekenen. U bent in juni van harte 
welkom om in de klas van uw kind te komen kijken! Voor de ouders van de kinderen in 
groep 1/2 kan dit al in mei. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u hierover informatie. 

Schoolontwikkeling 

Inmiddels zijn we ook al met een half oog gericht op volgend schooljaar. Met de leden van 
de Raad van Toezicht, met de  MR en met een aantal leerkrachten hebben we gisteravond 
een bijeenkomst gehad. De avond stond in het teken van kijken naar de schoolontwikke-
ling van de afgelopen drie jaren en ideeën ontwikkelen voor volgend school jaar en de vier 
jaren daarna. We blikken samen terug op een heel mooie en zinvolle avond! Volgend 
schooljaar willen we vaker over verschillende onderwerpen met ouders in gesprek, om 
nog meer onze gezamenlijke opvoedkundige rol in te kunnen vullen. 

Groepsbezetting 

We hebben ook onze groepsbezetting in concept voor volgend jaar rond. We geven u vast 
het overzicht zoals het er nu uit ziet, verderop in deze nieuwsbrief. Hier kan natuurlijk 
altijd nog wat in veranderen, maar  we gaan ervan uit dat we met deze bezetting in het 
nieuwe schooljaar starten. We hebben nog geen leerlingen gekoppeld aan leerkrachten: 
de A of B van de verschillende groepen is dan ook nog niet duidelijk. 

Groep 5 herverdelen elk schooljaar 

Vanaf dit schooljaar gaan we, in principe, altijd de leerlingen van de groepen 5 herverde-
len als zij naar de bovenbouw gaan. Voor de vakantie hebben we een ouderavond gehad 
met de ouders van groep 5 om dit toe te lichten. We zien een aantal grote voordelen voor 
onze leerlingen: 

 Na het doorlopen van de groepen 3, 4 en 5 hebben we met elkaar duidelijker hoe 
de kinderen zich ontwikkelen en wat zij nodig hebben aan onderwijs en ondersteu-
ning. We kunnen de groepen evenwichtiger indelen, als dit nodig is, zodat alle leer-
lingen goed kunnen profiteren van het onderwijs; 

 Vanaf ongeveer 9 jaar gaan kinderen een ontwikkeling door waarbij vriendschap-
pen veranderen. Door de groepen opnieuw in te delen, kunnen nieuwe vriend-
schappen ontstaan; 

 De leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun sociale vaardigheden verder te ont-
wikkelen, waardoor zij sterker worden. Zij kunnen de vaste rollen die zij in de groep 
hebben doorbreken. Zij kunnen oefenen met een nieuwe rol in een veilige en ver-
trouwde omgeving. 

 

 

 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Mei 2022 

AGENDA mei 

t/m 06-05 Meivakantie 

08 Moederdag 

10 Vergadering Raad van Toe-
zicht en MR 

23 kijkmiddag groep 1-2 

25 kijkmiddag groep 1-2 

26 Hemelvaartsdag VRIJ 

27 VRIJ 

 

AGENDA juni  

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! 



 

 

 

 
 

 

Wij zijn aan het onderzoeken of wij op een aantal dagen in de week deze klassen kunnen verkleinen, voor een deel van 

het jaar. Dit is mogelijk omdat we volgend jaar starten met 4 kleutergroepen in plaats van 5.  De leerlingen van de groe-
pen 5 en 6 zijn  de leerlingen die relatief, ten opzichte van hun totale schoolcarrière, het meeste onderwijs gemist heb-

ben door de lockdowns.  

Vier kleutergroepen 

In Schalkhaar worden de afgelopen jaren 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. Met de intern begeleider, 

de schoolleiding en de leerkrachten van de groepen 1/2 kijken we goed naar hoe wij dit vorm gaan geven.  

Wij hebben nog ruimte voor nieuwe kleuters! 

 Concept groepsbezetting 2022-2023 

 
 

 
Zonnebloem challenge 
Bij de ingang van de school is een hoekje in-

gericht voor de ‘zonnebloem challenge’. Van-

daag is de challenge gestart. Alle groepen 

verzorgen hun eigen zonnebloemen dagelijks 

en gaan wekelijks de groei weergeven in een 

grafiek. Welke groep heeft over een aantal 

weken de grootste?  

 

 

 

 

groep ma di woe do vrij 

1-2 Isabelle Jos Jos Jos Jos 

1-2 Sean Sean Ivet Ivet Ivet 

1-2 Mariëtte Mariëtte Mariëtte Mariette Mariëtte 

1-2 Loes K Loes K Birgit/Loes Birgit Birgit 

3 Gerdineke Gerdineke Gerdineke Gerdineke Isabelle 

3 Ireen Eline Eline Eline Eline 

4 Melvin Melvin Melvin Melvin Melvin 

4 Kyra Kyra Renée Renée Renée 

5 Petra Petra Petra Corina Corina 

5 Rob Rob Rob Rob Rob 

6 Ellen Ellen Marieke Marieke Marieke 

6 Marloess Marloes Marloes Vera Vera 

7 Nienke Nienke Moniek Moniek Moniek 

7 Jacqueline Jacqueline Rogier Rogier Rogier 

8 Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen 

8 Hilbert Hilbert Hilbert Hilbert Hilbert 



 

 

 

Van de MR 

De Nicolaasschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Nicolaasschool bestaat uit 4 ouders 

en 4 leerkrachten. Eind van dit schooljaar nemen we afscheid van twee ouders. Hierdoor ontstaan er twee vaca-

tures binnen de oudergeleding van de MR en ligt er voor u een kans om op een positief kritische manier mee te 

denken over het beleid van de Nicolaasschool. 

In de MR denken ouders en leerkrachten mee over beleidszaken zoals het schoolplan, (sociale) veiligheid, pas-

send onderwijs en de begroting. Zij hebben hierin vaak een adviserende en/of instemmende rol in. De MR komt 

ongeveer zes maal per jaar bij elkaar om de beleidszaken te bespreken. Daarnaast is er zo’n twee maal per jaar 

overleg met het schoolbestuur. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen kan hierbij aansluiten.  

De verkiezingscommissie, die bestaat uit de oudergeleding van de MR, roept u hierbij op u kandidaat te stellen. 

Dit doet u door een mail incl. motivatie uiterlijk 24 mei te sturen naar mr@nicolaasschool.net. 

Kort daarna worden alle ouders van school op de hoogte gesteld van de kandidaten en hun motivatie om deel 

uit te willen maken van de MR. In de daaropvolgende week worden alle ouders uitgenodigd hun stem uit te 

brengen. U ontvangt te zijner tijd bericht hierover. 

De uitslag van de verkiezingen wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld, waarna de kandidaten, de MR, 

het bestuur en alle ouders geïnformeerd worden. 

Wij hopen op veel reacties! 

Hartelijke groet, 

De oudergeleding van de MR 

Nieuw op de Nicolaasschool 

Hoera!, in de Meivakantie is Emilie 4 jaar geworden. Wij wensen haar veel plezier op de Nicolaasschool.  

Oef, het is fris in de klas 

Alle klaslokalen zijn inmiddels voorzien van een airco die in de warme maanden voor verkoeling zorgt en in de 

wintermaanden de lokalen verwarmt. Na de meivakantie is de airco omgezet van verwarmen naar koelen. Om-

dat het op sommige momenten best fris is in de lokalen, adviseren wij u om uw zoon of dochter een extra vest 

of trui mee te geven.  Ook een legging onder een rokje kan aangenaam zijn. 

Schoolvakanties 2022-2023 onder voorbehoud! 

De vakanties voor volgend schooljaar zijn onder voorbehoud vastgesteld. Onder voorbehoud, omdat de over-

heid nog overlegt over het verlengen van de komende Kerstvakantie naar drie weken en het verkorten van, 

waarschijnlijk, de meivakantie of de zomervakantie in 2023. Dit betekent ook, dat wij nog niet de studiedagen 

en piekdagen in kunnen plannen. Wij hopen dat wij alle data in de nieuwsbrief van juni 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) 

 

 

 



Kijkmiddagen groepen 1-2 

Wij vinden het fijn dat wij u weer de kans kunnen bieden om in de klas te komen kijken. De kinderen kunnen dan 

met trots hun leeromgeving aan u laten zien.  

In maart hebben wij na een lange periode de eerste kijkmiddagen georganiseerd voor de groepen 1-2.  

In mei nodigen wij u weer van harte uit om een kijkje in de klas te nemen. Uw kind krijgt dan de gelegenheid om 

zelf te laten zien wat zij/hij leert op school. Op deze manier willen wij het eigenaarschap van kinderen vergroten.  

Op de volgende momenten is dit mogelijk:  

maandag 23 mei; 

woensdag 25 mei. 

Op maandag is het kijkmoment van 14.30 uur tot 15.00 uur en op woensdag van 12.15 uur tot 12.45 uur. 

De kinderen spelen een grote rol en zullen een rondleiding geven door de klas. Om het voor de kinderen zo over-

zichtelijk mogelijk te houden, is dit moment enkel bedoeld voor één ouder/verzorger met hun kind (dus niet voor 

opa's - oma's of andere kinderen). Zodra uw kind de rondleiding heeft gegeven vragen wij u ruimte te geven aan 

anderen. 

Wij zien er naar uit u weer te mogen ontvangen in de school! 

Van de ouderraad: Deventer Avondvierdaagse 16 t/m 19 mei 2022 

Maandag 16 mei gaat de Avondvierdaagse weer van start. Dit jaar lopen de Nicolaasschool en De Sleutel mee 

met 284 wandelaars! We gaan er weer een gezellig wandelfeest van maken. 

 

Heb je je niet ingeschreven via school, maar wil je toch nog meelopen? Schijf je dan nog zelf in bij de organisatie. 

Een leuke tip voor de jongere kinderen voor wie 4 dagen nog te veel is, maar die al wel kennis willen maken met 

de Avondvierdaagse: Dit jaar kun je je ook inschrijven voor de zogenaamde avondtocht. Je loopt dan 1 avond 

mee en hiervoor is ook een medaille beschikbaar. Deze tocht en inschrijving verloopt via de organisatie van de 

Avondvierdaagse. Via school is het niet meer mogelijk om je nog aan te melden.  

 

Meer informatie over inschrijven is te vinden op de site:  

https://deventeravond4daagse.jimdo.com/  

Wij wensen alle wandelaars alvast veel wandelplezier! 

 

Organisatie Avondvierdaagse 2022 

 
Ongeoorloofde afwezigheid 

In voorgaande Nieuwsbrieven hebben wij u geinformeerd over de mogelijkheid om kort verlof aan te vragen voor 
bijvoorbeeld een bruiloft, jubileum of begrafenis en op welke manier u dat doet.  

Voor het aanvragen van vakantieverlof buiten de schoolvakanties gelden special regels. Ook hierover hebben wij 
u geinformeerd. Toch gebeurt het nog regelmatig dat kinderen afwezig zijn zonder dat hiervoor toestemming is 
verleend door de directie. Wij wijzen u erop dat in deze gevallen uw kind als ongeoorloofd afwezig wordt gere- 

gistreerd en dat wij dit moeten melden bij de Inspectie van het Onderwijs.  

 

 

 

 

   

  

Nicolaasnieuws 

https://deventeravond4daagse.jimdo.com/

