
 

Gouden Weken 

Wat zijn we dit schooljaar goed gestart! We zien veel blije kinderen de school in komen 

elke ochtend, en na anderhalve week ziet het er uit alsof iedereen zijn of haar draai al-

weer gevonden heeft. We hebben in veel groepen wisselingen gehad van leerkrachten en 

onderwijsassistenten, en iedereen heeft zin in de nieuwe uitdagingen; samenwerken met 

andere collega’s, werken met jongere of oudere kinderen of verhuizen naar een ander 

lokaal. Ook de leerlingen van de leerlingenraad vertellen ons dat we goede matches heb-

ben gemaakt met de indelingen van de groepen, de leerkrachten en de onderwijsonder-

steuners.  

Zo positief starten gebeurt niet helemaal vanzelf. In de vorige nieuwsbrief hebben wij u 

verteld over de theorie van de groepsvorming. Deze weken brengen wij dit in praktijk: we 

hebben gesprekken in de groepen over de regels in de groep, we oefenen met SARK en 

VLORK (wat dat is, kan uw kind u vast vertellen), en we doen groepsactiviteiten om elkaar 

beter te leren kennen. Ook hebben we vanaf 19 september de startgesprekken, als onder-

deel van het elkaar goed leren kennen. Wij spreken graag alle kinderen met hun ouder(s)/

verzorger(s) en u heeft hierover al een brief gekregen. 

Schoolontwikkeling 

Dit schooljaar staat er een aantal onderwerpen op het programma, waarop wij ons verder 

willen ontwikkelen. Zo gaan we dit najaar als team aan het werk met Begrijpend Lezen. Op 

18 november hebben wij hierover een studiedag onder leiding van Karin van de Mortel, 

een grote specialist op dit gebied in Nederland.  

 Naast de basisvakken lezen, rekenen en taal, vinden we het belangrijk om de kinderen 
meer mee te geven. Zo besteden we dit schooljaar nadrukkelijker aandacht aan Media-

wijsheid en aan Lentekriebels. 

Van 4 t/m 11 november is de Week van de Mediawijsheid. In de klassen geven we hier 
tijdens deze week extra aandacht aan. Mediawijsheid is de verzameling competenties die 

je nodig hebt om actief, kritisch en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving. 

Van 20 februari t/m 2 maart is de Week van de Lentekriebels. De relationele en seksuele 

vormingslessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ont-
wikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze 

thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risi-

co’s nemen wanneer ze gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksu-

ele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelij-

ke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en 

omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen. Scholen zijn sinds 

2012 verplicht om aandacht te besteden vanuit de kerndoelen: leerlingen moeten leren 
om respectvol om te gaan met seksualiteit en seksuele diversiteit.  

Als team willen we goed kijken naar de balans tussen de basisvakken en alle andere on-

derwerpen, zoals mediawijsheid, relationele vorming, maar ook identiteit en sociaal emo-

tionele ontwikkeling, die belangrijk zijn om onze leerlingen mee te geven. Wij moeten 
daarin keuzes maken en daar gaan we in het voorjaar mee aan de slag. 

 

 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

september 2022 

AGENDA september: 

06 Info-avond groepen 3 

08 Info-avond groepen 8 

12 Info-avond groepen 1/2 

13 Bestuursvergadering 

19 Start startgesprekken 

19-22 Kamp groep 8 

20 MR vergadering 

26 Leerlingenraad groepen 3-5 

27 Leerlingeraad groepen 6-8 

28 Nat. Kraanwaterdag 

 

AGENDA oktober: 

03 Wieltjesweek 

05 Start Kinderboekenweek 

05 Dag van de Leerkracht 

10 Dag van de Duurzaamheid 

11 Bestuursvergadering 

12 Kijkmiddag 3-8 

13 Kijkmiddag 3-8 

17-21 HERFSTVAKANTIE 

24 Piekdag (kinderen VRIJ) 

25 MR-vergadering 



 

 

 

 
 

 

 Nationale week tegen het pesten (van 26 tot en met 30 september) 

De nationale week tegen het pesten heeft dit jaar als thema:  “Grapje! Moet toch kunnen?!”  

In de nieuwsbrief van augustus heeft u al kunnen lezen dat wij tijdens de eerste weken van het nieuwe 
schooljaar veel nadruk leggen op de groepsvorming. Zo zorgen we ervoor dat er een positief, goed functione-
rende groep ontstaat. Naast het begeleiden van de groepsvorming aan de start van het schooljaar (Gouden 
Weken) en na de kerstvakantie (Zilveren Weken) doen we het hele jaar activiteiten om een veilige en positie-
ve sfeer te creëren. Dit is de belofte die we doen aan ieder kind, want alleen met een gevoel van veiligheid 
kan je nieuwe dingen leren. 

We zijn in de klassen, op de gangen en op het plein duidelijk over welk gedrag wel en niet geaccepteerd 
wordt. We leren kinderen dat er grenzen zijn aan grappen en aan vrijheid van meningsuiting. Dat brengt per 
definitie spanning met zich mee. Want wat voor de één grappig is, is dat voor een ander niet. Oftewel wat 
voor de één veilig is, is voor de ander onveilig. School is een belangrijke oefenplaats voor kinderen. Het is de 
plek waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten en kennismaken met verschillen in waarden, normen en omgangs-
vormen. Op school zorgen we voor een veilig leer- en leefklimaat waar fouten gemaakt mogen worden en 
waar wij als school de grenzen bewaken. Om te checken of we dat goed doen, bevragen we de kinderen ieder 
schooljaar opnieuw op hun veiligheidsbeleving en de pestbeleving. We doen veel om pestsituaties te signale-
ren, te voorkomen en aan te pakken en we hebben elkaar als ouders – kinderen en school hierin nodig. Pest-
gedrag heeft een grote invloed op het gevoel van veiligheid, maar wanneer is iets pesten en wanneer is het 
plagen of ruzie? www.schoolenveiligheid.nl  

Wat is pesten? 

Van pesten is er sprake als ‘iemand herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen 
door één of meer personen’ waarbij de grens van dezelfde persoon structureel wordt genegeerd en/ of over-
treden. Er is sprake van machtsongelijkheid.  

Pesten verschilt daarmee duidelijk van plagen en ruzie: 

Bij plagen is het gedrag niet structureel tegen dezelfde leerling gericht en is geen duidelijke machtsongelijk-
heid aanwezig. Leerlingen sluiten elkaar niet buiten en het is vaak de bedoeling om elkaar aan het lachen te 
maken. 

Bij ruzie hebben leerlingen een conflict met elkaar. Ze wisselen over en weer argumenten uit op een emoti-
oneel (boze) manier. Beide leerlingen voelen zich sterk genoeg om de confrontatie aan te gaan waardoor er 
geen machtsongelijkheid is. Een ruzie leggen leerlingen meestal weer bij. 

Online pesten 

In hogere groepen en op het voortgezet onderwijs speelt pestgedrag zich vaker online af op sociale media en 
internet. Bij online pesten oftewel cyberpesten gaat het om onder meer buitensluiten op sociale media, be-
dreigen, afpersen, nep-accounts maken, het verspreiden van ongewenst beeldmateriaal en shame-sexting. Bij 
online pesten zijn de effecten merkbaar tot in het klaslokaal ook al speelt het pesten zich buiten school af. 

Wat doen wij als school om pesten tegen te gaan?  

 Wij nemen signalen over pesten en pestervaringen serieus. Twijfel niet als u signalen van uw kind krijgt, 
maar kom naar school en deel het met ons. 

 We doen groepsvormende activiteiten om de sociaal gedrag te oefenen. 
 We doorlopen de stappen uit ons protocol ‘sociale veiligheid’ en treden hiermee snel en streng op bij 

grensoverschrijdend gedrag.  
 We monitoren 2 keer per jaar de sociale veiligheid van onze leerlingen. In november en mei met een 

individuele vragenlijst om de kinderen te bevragen over hun gevoel van veiligheid in de klas, in de gan-
gen en op het plein.  

 Tot slot doen we in iedere klas op eigen wijze mee aan de nationale week tegen het pesten.  U kunt 

denken aan gesprekken, oefeningen, filmpjes, etc.  

Uiteraard blijven wij als school ons op dit thema ontwikkelen en zijn we niet uitgeleerd. Mochten er n.a.v. 

bovenstaande vragen of opmerkingen zijn, laat dit gerust weten aan de intern begeleider(s) (tevens coördina-

tor sociale veiligheid). Bianca Geerdes (1-4) en Jantine Gieteling (5-8).  

http://www.schoolenveiligheid.nl


 

 

 

Nieuw op de Nicolaasschool 

In augustus zijn Joost, Isa en Roxi 4 jaar geworden. In september worden Finn en Jaxx 4 jaar. Wij wensen alle 

kinderen en hun ouders een fijne tijd op de Nicolaasschool 

 

Even voorstellen: Sander Middendorp 

Mijn naam is Sander Middendorp. Ik ben 30 jaar oud en woon in Deventer. Hier woon ik sa-
men met mijn vriendin Froukje en twee katten Timon en Pumba. 3 jaar geleden ben ik gestart 
met de deeltijd opleiding leerkracht basisonderwijs “pabo” op Saxion en ik zit in de afronden-
de fase. Hiervoor ben ik vijf jaar werkzaam geweest als grafisch vormgever bij een reclamebu-
reau, maar de hele dag stilzitten achter de computer bleek toch niet voor mij weggelegd. Hier-
op heb ik besloten om diverse beroepskeuzetesten te doen, waaruit bleek dat het onderwijs 
het beste bij mij zou passen. Daarop heb ik besloten eerst een week mee te lopen op de Nicolaasschool om zo 
eens kennis te maken met het onderwijs. Dit bleek een goede keus te zijn.  

Vorig schooljaar heb ik mijn eindstage mogen doen in groep 4 op de Nicolaasschool. Na deze stage met succes 
te hebben afgerond, ben ik gevraagd om op de Nicolaasschool werkzaam te blijven als invalleerkracht. Op de 
maandagen vervang ik collega’s  of vervul ik een ondersteunende rol. Op woensdag, donderdag en vrijdag sta ik 
op dit moment als vervanger voor groep 7A, naast mijn collega Jacqueline Hendriks.  

Naast het heel druk bezig zijn met werk en school, vind ik het leuk om te tekenen, naar voetbal wedstrijden te 
gaan van Go Ahead Eagles of om zelf te sporten. Ik hoop een ontzettend leuk en leerzaam schooljaar tegemoet 
te zien met alle collega’s, de ouders en de kinderen.  

 

Nieuwe leden van de raad van Toezicht 

Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Anne Jager en Angela Pot als leden van de 
Raad van Toezicht van de Nicolaasschool, omdat hun jongste kind onze school heeft verlaten. Wij bedanken hen 
allebei voor hun jarenlange inzet. Met ingang van 1 augustus zijn er 2 nieuwe leden toegetreden, te weten 
Eduard Hettinga (ouder van onze school en vader van Jorien, Koen en Margot) en Wim den Blanken (extern be-
trokken). Wij zien uit naar een prettige samenwerking! 

 

ACTief opvoeden – AGNO  

Als ouders wordt van jou ‘verwacht’ dat je weet welke begeleiding je kind nodig heeft. Niet eenmalig, maar ge-

durende de hele ontwikkeling van je kind, dag in, dag uit. Vaak gaat dit goed, maar op andere momenten roept 

het vragen op.  

Na de herfstvakantie bieden de orthopedagogen van AGNO www.agno.nl voor alle ouders in Schalkhaar de trai-
ning ACTief opvoeden aan, waar bovenstaande onderwerpen aan bod komen. Aan de training zijn geen kosten 
verbonden. Meer informatie vinden jullie in de bijgevoegde flyer. Wanneer jullie hier meer over willen weten, 
kunnen jullie voor vragen bij de intern begeleider terecht. Bianca Geerdes b.geerdes@nicolaasschool.net  
Zodra ruimte en tijden bekend zijn, laten wij u dit weten. 

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

Nicolaasnieuws 

http://www.agno.nl
mailto:b.geerdes@nicolaasschool.net


Trefwoord in september 

Dit schooljaar zijn we gestart met het thema: “Liever een lied”. Soms zijn er momenten dat praten, lezen of leren 
even niet gewenst is. Dan kan het fijn zijn om te zingen of om naar een lied te luisteren. Een lied kan je opvrolij-
ken, je kunt er bij wegdromen, het kan inspireren of troost bieden. Een lied kan zoveel doen en betekenen. 

Volgende week starten we met het thema: “Zoektocht”. Voor kinderen is het vanzelfsprekend om ontdekkend en 
lerend te zoeken. Met plezier gaan ze een uitdaging gaan. Gaandeweg stuiten zij op vragen of uitdagingen die 
niet in één keer beantwoord kunnen worden of in één keer zullen lukken. De kinderen ontdekken in dit thema 
waar je naar kunt zoeken in je leven, hoe je vorm kunt geven aan een zoektocht en wat je onderweg richting kan 
geven. 

  

Van de leescommissie 

Ook dit jaar doen we tijdens de Kinderboekenweek mee aan de actie: 'Sparen voor je schoolbieb'. Wanneer u in 

de periode van 5 t/m 16 oktober een kinderboek bij de Bruna koopt, dan kan de kassabon op school ingeleverd 

worden. Wij kunnen dan voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken voor de schoolbieb uitzoe-

ken. Bij de keuken van de school staat een inleverton waar uw kind het bonnetje in kan stoppen. Inleveren kan 

tot uiterlijk vrijdag 30 oktober.  

Veel lezen en een goede leesmotivatie zijn belangrijk, dit kan gestimuleerd worden door het kiezen en lezen van 

leuke, gevarieerde boeken. De openbare bibliotheek is voor kinderen t/m 18 jaar gratis. Wilt u uw kind aanmel-

den, dan kan dit via www.bibliotheekdeventer.nl/lid-worden-ab.  

 

Ouderavond Mediawijsheid groep 6 
Op 7 november organiseren wij samen met de bibliotheek een ouderavond over Mediawijsheid voor de ouders 
van groep 6. Wilt u deze datum alvast reserveren in uw agenda? 
 
Internet is overal en kinderen brengen er vroeg of laat veel tijd door. Kinderen en jongeren zijn druk in de weer 
met een smartphone, tablet of laptop. Wat houdt het kind van nu bezig? Naast alle voordelen die (sociale) media 
en internet bieden, zijn er natuurlijk ook risico’s. Welke risico’s zijn dat dan? Hoe begeleid je je kind daarin? Wat 
is Mediawijsheid en wat vraagt dit binnen de opvoeding van een ouder? 
 
Deze onderwerpen komen o.a. aan bod tijdens de ouderavond Mediawijsheid die door de Bibliotheek Deventer 
verzorgd wordt. Daarnaast kunt u tijdens deze avond vragen stellen, ervaringen uitwisselen en krijgt u tips en 
handvatten aangereikt. Wij sturen u in de laatste week voor de herfstvakantie een uitnodiging voor deze avond. 
 

Informatie voor ouders en verzorgers 

Wij realiseren ons dat we u aan het begin van het schooljaar overladen met veel informatie. Veel van deze infor-
matie kunt u terugvinden op onze website, vooral ook in de Schoolgids. U krijgt van ons binnenkort de schoolgids 
2022-2023 op papier, één per gezin. Bij de schoolgids vindt u ook een papieren uitdraai van de stamgegevens van 
uw kind(eren) en een brief met daarin de vraag om deze goed te controleren. Via Parro krijgt u van de leerkracht 
een informatieboekje 1-4 of 5-8, met informatie over de groep waar uw kind(eren) in zit(ten). Ook deze staan op 
de website!  

 

 

 

 

 


