
 

Maart was een maand met veel zieke kinderen en teamleden. We hebben alle zeilen bij 
moeten zetten om alle groepen te bemensen, en nog steeds ligt daar een uitdaging. Ge-
lukkig hebben we tot nu toe maar één dag voor één groep van u hoeven vragen om uw 
kind thuis te houden. We zijn blij dat we zo veel teamleden hebben die ziekte en scholing 
op kunnen vangen, meer willen werken en werktijden aan willen passen! En we zijn blij 
voor uw begrip voor de soms wisselende roosters! 

Vragenlijst welbevinden 

Eenmaal per jaar neemt de school vragenlijsten af bij ouders en verzorgers, leerlingen en 
teamleden, om het welbevinden en het gevoel van veiligheid in kaart te brengen. Dit is 
een onderdeel van onze kwaliteitszorg. Wij leggen de uitkomsten van de vragenlijsten 
naast elkaar en wij bespreken dit met de Medezeggenschapsraad, de Leerlingenraad en 
met de Raad van Toezicht. Voelen kinderen en teamleden zich veilig, tevreden en gelukkig 
op school? Bent u tevreden over onze communicatie, het aanbod en de sfeer op school? 
Zien we aandachtspunten en zo ja, wat gaan we daar mee doen?  

De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 vullen anoniem de vragenlijsten op school in. Zij krijgen 
hiervoor een eigen inlogcode. De inlogcode voor ouders en verzorgers versturen wij 11 
april per mail. U krijgt één code per gezin. Als u meer kinderen heeft, dan is het fijn als u 
de lijst invult voor het kind dat sommige dingen spannend of lastig vindt. Zo krijgen we 
een goed beeld van mogelijke blinde vlekken of aandachtspunten. We streven natuurlijk 
naar 100% respons! De mail die u krijgt, komt uit ons kwaliteitsinstrument WMK en ziet er 
als volgt uit: Nicolaas Basisschool wmk@wmkpo.nl. Wilt u de vragenlijst invullen voor 8 
mei?  

Rekenen en meer 

We zijn dit schooljaar met veel mooie dingen bezig, die het voor de kinderen fijn en leer-
zaam maken op school. We werken nu bijna een jaar met de methode voor rekenen We-
reld in Getallen 5. Onze kinderen vinden het een fijne methode, en ze leren veel, maar 
soms wel heel anders dan vroeger! Vooral de keersommen bieden we heel anders aan. 
Gelukkig worden we als team goed begeleid, zodat we al onze vragen kunnen bespreken. 
In de clusters onderzoeken we steeds een klein doel, hoe kun je bijvoorbeeld het automa-
tiseren nog beter neerzetten? We zoeken samen uit hoe dat moet, we bereiden met el-
kaar lessen voor en we bezoeken elkaars lessen om van en met elkaar te leren.  

De lessen muziek en gymnastiek voor kleuters zijn een mooie aanvulling op ons onderwijs. 
We bekostigen dit uit de extra gelden van de overheid, de NPO gelden. Na de meivakantie 
starten we ook met lessen Nieuwe Media, waarover we verderop in de Nieuwsbrief meer 
vertellen. 

Vorige week hebben we de Grote Rekendag gehad. De hele woensdag hebben we ge-
werkt aan allerlei rekenopdrachten rondom het thema ‘Bouwen’. De leerlingen waren 
super betrokken en geïnteresseerd. En sommigen hadden het best wel in de gaten: “Juf, 
dit is zo leuk, maar stiekem zijn we gewoon aan het rekenen he?”  

En verder waren er deze maand de Yu Man Race obstacle run, de inzamelingsactie voor 
Oekraïne, het theoretisch verkeersexamen in groep 7 (het praktisch examen is uitgesteld), 
presentaties van Blink, en nog heel veel andere zaken die ons onderwijs breedte en diepte 
geven naast de basisvakken.  

  

 

 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

April 2022 

AGENDA april 

08 Schoolfotograaf 

11 Wieltjesweek 

11 Leerlingenraad 3-4-5 

12 Leerlingenraad 6-7-8 

12 Bestuursvergadering  

15 Goede Vrijdag VRIJ 

18 2e Paasdag VRIJ 

19 t/m 21 Entreetoets groep 7 

20 + 21 Eindtoets groep 8 

22 Koningsspelen 

25 Meivakantie t/m 06-05 

 

AGENDA mei 

t/m 06-05 Meivakantie 

08 Moederdag 

10 bestuursvergadering 

26 Hemelvaartsdag VRIJ 

27 VRIJ 



 

 

 

Trefwoord in april: nieuw leven  

Met een ander kapsel of in nieuwe kleren naar school, hoe nieuw voel je je dan! De ervaring dat met het ver-

anderen van de dingen aan en om je heen je ook zelf nieuw kunt worden, is spannend en uitdagend. Die erva-

ring van vernieuwing wordt ook sterk gevoeld in het voorjaar als de natuur weer opleeft na een lange winterse 

stilte. Frisse kleuren, hogere temperaturen, langer licht. Een lentegevoel dat zich rond Pasen uit in chocolade-

eitjes, paashazen, paastakken en paasvuren. In dit thema verkennen de kinderen hoe krachtig de ervaring van 

vernieuwing kan zijn. Ze zien hoe mensen verlangen naar veranderingen en naar vernieuwing van de wereld en 

zichzelf. Een duurzame wereld van meer verbondenheid en vrijheid. De overgang van het oude naar het nieu-

we leven kent soms tegenwerking en teleurstelling. Tegelijk ontdekken de kinderen dat mensen over positieve 

krachten beschikken om hun wereld te vernieuwen. Inspiratie om echt niets nieuws in gang te zetten. Moed en 

lef om het vol te houden en de gave om te zien wat daarbij zinvol is en betekenis heeft.  

 

Paasviering 

Op 14 april vieren wij het Paasfeest. Tijdens de Paaslunch staan we stil bij het Paasverhaal en besteden we 
aandacht aan liedjes, gedichten en verhalen passend bij het thema uit Trefwoord. 
De paascommissie heeft besloten om het Paasfeest dit jaar uitgebreider te vieren dan enkel 
een gezamenlijke viering omdat in de afgelopen jaren vanwege alle coronamaatregelen een 
aantal activiteiten niet konden doorgaan. De groepen gaan op verschillende tijdstippen eieren 
zoeken in het Pastoorsbosje. Misschien kunnen de kinderen daar wel 100 paaseieren vinden! 
En wie vindt dit jaar het gouden ei? 
 
In de middag staat er een circuit centraal, waarbij verschillende disciplines worden aangeboden, zoals drama, 
muziek, bewegen, techniek en knutselen. Er wordt deze dag in verband met de viering geen gym gegeven. 
 
Voor de lunch mogen de kinderen zelf lunchgerelateerde hapjes en kleine gerechten meenemen. Het is ruim 
voldoende wanneer u ongeveer 5 porties meegeeft. De ouderraad verzorgt het drinken. Bij de groepen 3 tot 
en met 8 hangt er vanaf woensdag 6 april een intekenlijst waarop uw kind kan aangeven wat hij/zij meebrengt. 
Voor de groepen 1/2 benaderen wij de klassenouders. 
 
Wilt u uw kind op 12 april een (onbreekbaar) bord, beker en bestek in een plastic zak meegeven? Alles graag 
voorzien van naam.  
 
We willen u wel vragen om uw kind drinken en fruit mee te geven voor de kleine pauze.   
 

Nieuw op de Nicolaasschool 

Hoera!, in april worden Teun, Eva, Guusje, Deon, Ted en Noor 4 jaar. Wij wensen jullie veel plezier op de Nico-

laasschool.  
  

Koningsspelen 

De Koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 22 april. De groepen 1/2 spelen spelletjes 
op het schoolplein, de groepen 3/4 spelen spelletjes in de wijk rondom de school 
en de groepen 5 t/m 8 sporten op locatie. We hopen op een feestelijke dag! Voor 
de groepen 3/4 is er nog een aantal hulpouders nodig. U kunt zich inschrijven via 
Parro. 

 

 



Van de ouderraad 

De OR is blij dat na twee coronajaren alle festiviteiten op school weer door mogen gaan. De OR regelt jaarlijks de 

schoolfotograaf, die vrijdag 8 april zal komen om groepsfoto’s en portretfoto’s te maken. Ook ondersteunt de OR 

de leerkrachten bij het organiseren van Pasen en de Koningsspelen. Fijn dat al zoveel ouders zich via Parro heb-

ben opgegeven om te komen helpen bij deze activiteiten! Voor de groepen 3-4 zoeken wij nog ouders om te hel-

pen bij de Koningspelen op vrijdag 22 april van 8.30 uur-12.00 uur. Kunt u deze dag helpen, geef u dan op via de 

Parro-agenda. 

Dit jaar gaat ook de Deventer Avondvierdaagse weer door van 16 t/m 19 mei. Binnenkort krijgt u een uitnodiging 

om zich in te schrijven voor de Avondvierdaagse. We hopen dat veel kinderen weer gezellig meelopen! 

 
Week van het geld: 28 maart t/m 01 april 2022 
Van 28 maart tot en met 1 april 2022 was de week van het geld. Ondanks het feit dat de week alweer voorbij is, 
willen wij u deze informatie niet onthouden. 
 
Kinderen leren omgaan met geld is een leerproces 
Als ouder wil je je kind het goede voorbeeld geven. Ook als het om geld gaat. Maar hoe doe  
je dat: je kind leren omgaan met geld? Wat moet je zeker wel doen? En wat kan je beter    
laten? We zetten 5 tips op een rij om van de financiële opvoeding een succes te maken. 

1. Begin vroeg met praten over geld; 

2. Geef je kind zakgeld; 

3. Maak geld zichtbaar en tastbaar; 

4. Leer je kind sparen; 

5. Het is niet erg als kinderen fouten maken. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.geldfitdeventer.nl en naar www.weekvanhetgeld.nl. 
 

Onderzoek: gehechtheid bij ouders 

Mijn naam is Jort Grobbe en ik ben een derdejaars student Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van 
Amsterdam. Zelf kom ik uit Bathmen en heb ik op school gezeten op het Stormink en het Vlier.  
Op dit moment doe ik voor mijn scriptie onderzoek naar de gehechtheid bij ouders. Gehechtheid tussen opvoe-
der en kind vormt een belangrijke basis voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Dit geldt voor jonge kin-
deren, maar ook voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar. De afdeling Pedagogiek van de Universiteit 
van Amsterdam en praktijkinstelling Basic Trust doen samen onderzoek naar hoe opvoeders de relatie met hun 
kind ervaren. Om dat goed te kunnen meten is een vragenlijst ontwikkeld, die in dit onderzoek gevalideerd 
wordt.  

Omdat voornamelijk moeders aan dit onderzoek meewerken zoeken wij nu vooral vaders met een zoon of doch-
ter in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar om een aantal vragenlijsten in te vullen. Het invullen van deze vragen-
lijsten vindt plaats via een website. U krijgt een link waarmee u de vragenlijsten op een zelf gekozen moment 
kunt invullen. Het invullen van deze vragenlijsten gebeurt volledig anoniem en duurt ongeveer 20 minuten.   

Wilt u mee doen aan dit onderzoek? Via de link: https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cTNmHAJ8ndqAHIO.leest 
u meer informatie hierover. 

Alvast bedankt!  Met vriendelijke groet, Jort Grobbe  

 

 

 

 

   

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

Nicolaasnieuws 

http://www.geldfitdeventer.nl
https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cTNmHAJ8ndqAHIO


 

 

 

De Grote Rekendag 

   

   
  

 

 

 

 

 

Deventer in Perspectief  
Onze school doet mee aan het programma Deventer in perspectief. In dit programma staat erfgoed in en om 
de gemeente Deventer centraal. ‘In Perspectief’ betekent dat de Gemeente Deventer in Perspectief wordt ge-
plaatst, daar hoort Schalkhaar ook bij. Perspectief gaat ook over de mediakunst van dit programma. Over 
(camera) standpunt en horizon.  
In dit programma werken meerdere basisscholen samen met culturele partners op het gebied van erfgoed en 
nieuwe media. 
 
De doelen van dit programma zijn: 
 Culturele ontwikkeling/vaardigheden ontwikkelen bij de leerlingen die zij nodig hebben op het gebied 

van mediakunst en erfgoed; 
 Deskundigheidbevordering voor leerkrachten; 
 Deskundigheidsbevordering voor kunstdocenten/educatoren van de verschillende culturele partners. 
 
Voor het onderdeel nieuwe media werken wij samen met Studio Z (meesters in media) en Astrid van Loo 
(fotografie). Volgende week woensdag gaat de werkgroep Kunst en cultuur van onze school in overleg met de-
ze culturele partners om in co-creatie lessen te maken in het kader van ons 100-jarig bestaan. Na de meivakan-
tie worden per groep twee lessen gegeven. Hopelijk vertellen de kinderen aan u wat ze gedaan en geleerd 
hebben. Volgend schooljaar gaan we verder met het onderdeel erfgoed. 

 

Gevonden voorwerpen 

Op dit moment hebben we twee grote manden vol met gevonden voorwerpen. De komende dagen zullen 

we, als het weer het toestaat, de spullen uitstallen op het podium, op het plein aan de achterkant van de 

school. Wilt u hier eens tussen kijken, als u spullen van uw kind kwijt bent? We komen ook graag af van alle 

bakjes en bekers van de kinderen! 



 

Schalkhaar Life! 2022 komt eraan! We mogen weer! 

Schalkhaar Life! vindt plaats op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei. Ons dorp 
staat dan weer in het teken van dit prachtige feest, waarbij voor iedere doelgroep 
iets te beleven valt. 

Op woensdag 11 mei worden aan alle kinderen in Schalkhaar de welbekende zakjes 
uitgedeeld met daarin o.a. het programma voor het weekend, vrijkaartjes en het sili-
conenbandje. Welke kleur zal deze dit jaar hebben? 

Het is even geleden dat we een beroep hebben gedaan op onze betrokken dorpsgenoten, maar we hopen weer 
te kunnen rekenen op vele vrijwilligers. Bestaande vrijwilligers ontvangen een dezer dagen een mail. Ben je nog 
geen vrijwilliger, maar lijkt het je leuk om te helpen tijdens een  activiteit voor de kinderen, mail dan naar 
jeugd@schalkhaarlife.nl. Schalkhaar Life is daarmee echt een feest voor en door Schalkhaar! 

We zien jullie graag in de tent, op de kermis of tijdens een activiteit! 

Namens de kindercommissie Schalkhaar Life! 

Diana Kooiman; Ilona Veldwijk; Robin Klein Hofmeijer; Tamara Floors en Jacoline Jansen 

 
 
 
Oproep: Stichting Sinterklaasintocht Schalkhaar zoekt nieuwe commissieleden 
 
In verband met het verlaten van een aantal commissieleden is de Stichting Sinterklaascommissie Schalkhaar op 
zoek naar meerdere nieuwe commissieleden.  
Wil jij heel graag dat deze dorpstraditie blijft voortbestaan meld je dan aan als commissielid.  
Zonder jouw hulp is de kans groot dat Sinterklaas dit jaar Schalkhaar voorbij zal gaan zonder dat hij de kinderen 
heeft gezien tijdens de intocht, dat zou erg jammer zijn.  
 
Ben jij of ken je iemand die goed is in het organiseren, en die dit ook leuk vindt?  
Of heb je technische achtergrond?  
Of ben je juist goed in het op orde houden van social media?  
Of heb je een hart voor het dorp Schalkhaar?  
Iedereen is welkom.  
 
Wat kun je verwachten?  
• Voor de zomer (begin juni) hebben wij één overleg en vanaf September t/m de intocht in november vier over-
leggen; 
• Een goede overdracht van de aftredende commissieleden; 
• Een duidelijke taakverdeling;  
• Enthousiaste groep commissieleden die allemaal maar één doel hebben: Een fantastisch kinderfeest organise-
ren voor het dorp!!; 
• Positieve energie; 
• Samen staan we sterker dan alleen. 
 
Heb jij belangstelling, of heb je nog vragen mail dan naar sint@sintinschalkhaar.nl en 
wij nemen graag contact met je op.  

 
 
 
 



 


