
 

Nog even en dan sluiten we schooljaar 2021-2022 af. Het was een intensief jaar waarin 

we veel geleerd en gedaan hebben! Vandaag krijgen de kinderen hun rapport mee, en 

we hopen dat de kinderen trots zijn op hun harde werken en leren, de vriendschappen 

die ze gesloten of verdiept hebben, de moeilijkheden die ze overwonnen hebben en de 

blijdschap die zij elkaar en ons gegeven hebben. Wij zijn trots op alle kinderen! 

We zijn extra trots op alle vooruitgang bij het leren lezen; wat hebben we samen hard 

gewerkt om alle kinderen goed vooruit te laten gaan en dat lukt steeds beter!  

En natuurlijk zijn we enorm trots op onze toppers in groep 8, zij hebben knap laten zien 

wat ze kunnen tijdens de eindtoets. We verheugen ons nu natuurlijk op de musical, 

waarin ze al hun andere talenten inzetten en vertonen: samenwerken, plannen, vriend-

schappen aangaan, doorzetten, toneel spelen, op het podium staan, verlegenheid over-

winnen en al die andere vaardigheden die je nodig hebt in de rest van je leven. 

Het 100 jarig bestaan 

We blikken terug op een mooie, bescheiden viering van het 100 jarig bestaan van de 

school, door het gehele schooljaar heen. Bij de voorbereidingen vreesden we voor 

nieuwe corona maatregelen en hebben we gekozen voor een vorm, waar niet alles on-

der druk zou komen te staan, mochten de maatregelen ook dit jaar gelden. Ook kozen 

we voor kleiner, omdat we voorzagen dat onze kinderen ons vooral nodig zouden heb-

ben voor het onderwijs en wilden we niet te veel aandacht uit laten gaan aan de orga-

nisatie van grote feesten.  

Dit is goed gelukt. Het 100 jarig bestaan, verbeeld in Nico en Pippi, was een leidraad 

door het hele jaar. Bij alle feesten kwamen ze tevoorschijn; bij de start van het school-

jaar op het schoolplein, bij Sinterklaas, Pasen en bij de viering van het afsluiten van het 

schooljaar. Met de kinderen hebben we een dichtbundel gemaakt, waarin het 100 jarig 

bestaan aanleiding was voor de gedichten. We hebben de 100ste schooldag gevierd 

met Oud-Hollandse spelen, de kinderen hebben een waterfles gekregen als aandenken 

(met dank aan de Ouderraad) en we hebben een fantastische schoolreis gehad naar 

een Pippi-achtige speelplek! Jammer dat de busmaatschappij de planning niet goed op 

orde had, maar uiteindelijk werd alles opgelost en iedereen had een geweldige dag! 

Ook zijn we blij met de watertappunten, zodat we op ons schoolplein water kunnen 

drinken. 

Tijdens teken– en handvaardigheidlessen en de Nieuwe Media lessen hebben we aan-

dacht gehad voor 100 jaar Nicolaasschool. Verderop in deze Nieuwsbrief kunt u daar 

meer over lezen.  

Al met al blikken wij terug op mooie kleine en soms wat grotere vieringen! 

 

 

 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers,               Juli 2022 

 

 

 

 

 

 

AGENDA juli 

1 Piekdag: alle leerlingen vrij 

4 Studiedag: alle leerlingen vrij 

6 Wisseluurtje 

6 Rapporten 

11 Musical groep 8 

12 Musical groep 8 

13 Schooljaar afsluiting 

15 Om 12 uur start de zomer-
vakantie t/m 28 augustus 

 

 

AGENDA augustus: 

25 Klaar voor de start uurtje 

29 Eerste schooldag  

 



 

 

 

 
 

 

Vakanties, studie- en piekdagen  

De MR heeft ingestemd met de volgende vakanties, studie– en piekdagen:  

Herfstvakantie  ma 17-10-2022 t/m vr 21-10-2022 

Kerstvakantie  ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie ma 27-02-2023 t/m vr 03-03-2023 

Goede vrijdag en Pasen vr 07-04-2023 en ma 10-04-2023 

Meivakantie  ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023 

Hemelvaart  do 18-05-2023 t/m vr 19-05-2023 

Pinksteren  ma 29-05-2023  

Zomervakantie  ma 24-07-2023 t/m vr 01-09-2023 

 

Piekdagen:  ma 24-10-2022; ma 13-02-2023 en vrij 30-06-2023 

Studiedagen:  vrij 18-11-2022; vrij 10-02-2023; di 11-04-2023 en ma 03-07-2023 

 

Nieuwe media  met als thema ‘100 jarig bestaan’ 

In de weken na de meivakantie hebben alle groepen een lessenreeks nieuwe media gekregen. 

In de kleuterbouw stond dit in teken van fotografie, gegeven door Astrid van Loo. De groepen 3 t/m 8 werk-

ten met green screens en iPads. Zij kregen de lessen van Mick Botterweg. Alle lessen stonden op verschillende 

manieren in het teken van het 100 jarig bestaan van de school.  

 

De kleuters hebben in de eerste les kennis gemaakt met de spiegelreflexcamera.  

Ze mochten op het schoolplein foto’s maken van alles wat ‘veel’ is, zoals de blaad-

jes aan de bomen en de stenen van de gevel. Voor de tweede les hebben ze alle-

maal een eigen Pippi Langkous geknutseld en deze vanuit verschillende standpun-

ten gefotografeerd.  

De kinderen van de midden- en bovenbouw zijn aan de slag gegaan met green 

screens. Ze mochten zelf een verhaallijn bedenken die past bij de school van hon-

derd jaar geleden. Ze maakten hier filmpjes van voor het green screen met een 

iPad en leerden deze te bewerken in een montageapp. In de les die hierop volgde, 

sprongen we van het verleden naar de toekomst. De kinderen voegden special 

effects toe aan een zelfgemaakt filmpje passend bij de school van de toekomst.  

We zagen in de filmpjes bijvoorbeeld ufo’s op het schoolplein landen. 

We kijken terug op creatieve en geslaagde lessen!  

 

Schooljaar 2022-2023 

Wij starten het nieuwe schooljaar weer met het ‘Klaar voor de start uurtje’. Dit vindt plaats op 25 augustus 

van 15.00 tot 16.00 uur. U krijgt hiervoor in de Nieuwsbrief van augustus (komt uit op 17 augustus) nog een 

uitnodiging.  



 

 

 

Nieuw op de Nicolaasschool 

Hoera!, in juni worden Fabiënne, Sem, Zora en Ruben 4 jaar. Wij wensen jullie veel plezier op de Nicolaasschool.  

 

Trefwoord in juli 

De laatste 2 weken van dit schooljaar is het thema ‘vreemdeling’. Niemand wordt als vreemdeling geboren. 

Vreemdeling word je als je terechtkomt in een onbekende omgeving, met een taal die je niet spreekt en ge-

woontes die je niet kent. De kinderen kennen de vreemdeling vooral in de vorm van migranten, vluchtelingen 

en asielzoekers. De ervaring van vreemdeling is natuurlijk ook buiten asielzoekerscentra te vinden. Het speelt, 

zij het op een andere manier, ook in het meer alledaagse leven van kinderen. Bijvoorbeeld wanneer ze bij de 

overgang naar een andere school in een onbekende omgeving terecht komen. In dit thema verkennen de kin-

deren wat het kan betekenen om  je vreemdeling te voelen. Ze ontdekken hoe de vreemdeling én degene die de 

vreemdeling ontvangt naar antwoorden zoeken op de vraag: hoe ontmoeten we elkaar in onze verscheidenheid 

en kunnen we toch onszelf blijven. 

 

Afscheid juf Dorien 

Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, waarvan vele jaren als pas-

sievolle kleuterjuf op de Nicolaasschool, neemt Dorien Nieuwkoop op donderdag 7 

juli a.s. afscheid van de school. De kinderen en ouders uit haar klas krijgen onder 

schooltijd de gelegenheid om afscheid van haar te nemen. Wilt u Dorien ook de 

hand schudden dan is hiervoor de mogelijkheid van 14.30 uur—15.30 uur in het 

klaslokaal van Dorien en Mariette (1/2D). 

 

 

Van de OuderRaad 

Wij als OuderRaad zijn blij dat we afgelopen schooljaar weer volop hebben kunnen helpen bij het organiseren 

van de feesten en bijzondere activiteiten. Dit jaar nemen wij afscheid van onze penningmeester Sietske Kemper-

man en algemeen lid Nienke Smit. Wij willen hen bedanken voor hun inzet in de OR de afgelopen jaren. Remko 

Schnitger zal binnen de OR de taak als penningmeester overnemen. Met twee vertrekkende leden hebben wij 

weer ruimte binnen de OR voor nieuwe leden. Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij de OR? Laat het ons we-

ten door de mailen naar ouderraad@nicolaasschool.net 

 

 

 

 

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

Nicolaasnieuws 

mailto:ouderraad@nicolaasschool.net

