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Beste ouders en verzorgers,
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Inmiddels zijn we al weer twee weken na de herfstvakantie aan het werk in onze
nieuw ingerichte lokalen. De leerlingen zijn enthousiast over het nieuwe meubilair,
de stoelen zitten heerlijk! Alle lokalen zien er veel rustiger uit, het schoonmaken
gaat makkelijker en het nieuwe bovenbouwplein ziet er superstoer uit! Dit nodigt
allemaal uit tot hard werken en leren en dat zien we terug in de sfeer in de groepen. Overal wordt heel hard gewerkt, geleerd en gespeeld en nog steeds komen er
kinderen naar ons toe om te vertellen hoe mooi zij de school vinden.
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De nieuwste maatregelen op het gebied van Covid hebben gelukkig niet tot heel
veel veranderingen geleid. Toch is er een nieuw landelijk protocol gemaakt voor
alle basisscholen. Wij hebben op basis daarvan ook ons protocol aangepast. Het
belangrijkste is, dat wij de regels wat strenger moeten hanteren, op het gebied
van ouders op het schoolplein en in de school laten. We hopen dat we daarmee
kunnen voorkomen dat wij klassen naar huis moeten sturen of in het ergste geval
de hele school moeten sluiten. In deze Nieuwsbrief vindt u de belangrijkste aandachtspunten uit het nieuwe protocol terug.

17 Kerstviering
21 dec t/m
01-01-2021 Kerstvakantie

Daarnaast willen wij het brengen van de kleuters aanpassen. Nu de herfst weer
begonnen is, vinden wij het niet meer prettig voor de kinderen om voor schooltijd
lang op elkaar te moeten wachten buiten. In deze Nieuwsbrief kunt u lezen hoe
wij dit willen organiseren.
In september en oktober hebben wij de Citotoetsen afgenomen, in plaats van in
juni. Op de piekdag voor de herfstvakantie hebben de leerkrachten deze toetsen
geëvalueerd. Op basis van deze evaluaties hebben wij inmiddels aanpassingen gedaan in ons onderwijs. Wij hebben een subsidie gekregen om leerlingen die door
Covid achterstanden hebben opgelopen, meer ondersteuning te bieden en wij
zetten deze subsidie vanaf deze week volop in.
Donderdag bespreken de directie en de intern begeleiders de evaluaties en op 6
november krijgt u een overzicht van de scores van uw kind(-eren) en een brief met
uitleg. Voor u als ouder bestaat er, zoals altijd, de mogelijkheid om een gesprek in
te plannen over de Cito scores van uw kind. Wij willen graag al onze energie stoppen in het goed voorbereiden van onze lessen, dus wij zullen als school niet standaard voor iedereen een gesprek inplannen. Als wij hiertoe aanleiding zien, dan
doen wij dit natuurlijk wel!

Nicolaasnieuws

Wijziging brengen en naar binnen gaan groepen 1/2
Het brengen van de kinderen in de ochtend willen we graag aanpassen. De ervaring is momenteel dat
kinderen lang moeten wachten tot we naar binnen gaan en dit leidt tot onrust. Vervolgens gaan we naar
binnen, wassen alle kinderen hun handen en starten we pas om 8:40 uur met lesactiviteiten. Voor kinderen betekent het veel wachten, buiten en tijdens handen wassen. Wij vinden dit jammer van de effectieve leertijd.
Vanaf donderdag 5 november mogen de kinderen vanaf 8:20 uur zelfstandig naar binnen gaan. Groep
1/2A, 1/2B en 1/2E gaat door de voordeur en 1/2C en 1/2D door de buitendeur van het eigen lokaal. Op
het plein aan de voorzijde van de school staan altijd twee collega’s die de kinderen hierbij begeleiden. De
kinderen hangen hun jas op, wassen hun handen en starten gelijk met spelen en werken. Dit betekent dat
u uw kind tot bij het hek of tot een stukje op het schoolplein brengt, en dat uw kind zelf naar de deur
mag lopen. Het hoeft niet meer te wachten op een specifieke plek. Vriendelijk verzoek om niet mee te
lopen tot de deur.

Corona maatregelen
Naar aanleiding van de afgelopen twee persconferenties en het nieuwe landelijke protocol voor scholen,
hebben wij onze maatregelen op het gebied van corona tegen het licht gehouden. Voor de basisscholen
zijn er weinig extra maatregelen en wij zien dat de maatregelen die gelden, over het algemeen heel erg
goed gaan!
De belangrijkste aanpassing nu is, dat wij ernaar moeten streven zo weinig mogelijk volwassenen in de
school te hebben. Dit is een lastige opgave, omdat wij veel leerlingen hebben en ook veel handen in de
groepen hebben, die ons helpen om goed onderwijs te verzorgen.

Wij willen graag dat iedereen zich veilig kan voelen op de Nicolaasschool. Voor de kinderen is steeds ons
uitgangspunt: normaal waar het kan, aangepast als het moet. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen zo
min mogelijk last hebben van alle maatregelen, doordat leerkrachten thuis moeten blijven om zich te testen of omdat zij in quarantaine moeten, willen wij u vragen om te letten op de volgende dingen:










Kinderen gebruiken hun eigen handdoek, wilt u uw kind(eren) steeds een schone handdoek meegeven?
Ouders komen alleen in de school als het niet anders kan. Vergeten tassen, even wat vragen aan de
leerkracht en een kind zoeken vallen daar niet onder. U kunt altijd een van de collega’s die buiten
staan voor schooltijd wat vragen, of telefonisch contact met ons opnemen;
Gesprekken met ouders voeren wij telefonisch of in Teams. Alleen in uitzonderingsgevallen voeren
wij onze gesprekken op locatie;
Vieringen doen wij zonder ouders en verzorgers;
Traktaties mogen, maar moeten voorverpakt zijn;
De kinderen uit groep 1/2 mogen zelfstandig naar binnen, en zij hoeven dus niet meer allemaal op
elkaar te wachten om naar binnen te gaan. Vriendelijk verzoek om niet met uw kind mee te lopen
tot de deur, omdat dan de 1,5 meter niet aangehouden kan worden;
De kinderen uit de groepen 3 en 4 worden nu nog veel gebracht op het schoolplein. Ook de ouders
en verzorgers van deze groepen verzoeken wij om voor het hek afscheid te nemen van uw kind.

Wij hopen dat we zo corona, maar ook griep en verkoudheid zo veel mogelijk buiten de school kunnen
houden, zodat we alle kinderen live les kunnen blijven geven. Het lukt ons nog steeds om dit te doen,
alhoewel dit soms passen en meten is met de beschikbare invallers. We zijn dan ook gebaat bij zo veel
mogelijk rust in de school, om te voorkomen dat het team overbelast raakt. Wij zijn heel dankbaar voor
alle begrip en complimenten die wij van veel ouders krijgen!

Jaarplan en evaluatie jaarplan 2019-2020
In een van onze eerdere Nieuwsbrieven hebben wij u beloofd om terug te komen op ons jaarplan 2019-2020 en de
evaluatie van dit jaarplan. Inmiddels staat dit document in zijn geheel op de website van de school. Hieronder vindt
een korte beschrijving van onze plannen en de evaluatie hiervan.
In het Schoolplan 2019-2023 hebben wij 7 streefdoelen beschreven. Deze doelen willen wij in de 4 jaar die het
schoolplan beschrijft bereiken. Deze doelen hebben wij samen met het team, de MR en het bestuur geformuleerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Op onze school werken wij opbrengstbewust en handelingsgericht, met name op het gebied van de basisvakken
Op onze school bieden wij 21ste eeuwse vaardigheden en gebruiken wij ICT, vanuit een samenhangende
visie op leren en onderwijzen
Het schoolklimaat en de manier waarop wij ervoor zorgen dat het positief is, hebben wij beschreven en
afgestemd in de school en met het Kindcentrum
Op onze school zijn ouders en kinderen partners in het leren; ouderbetrokkenheid en eigenaarschap van
leerlingen zijn vanzelfsprekend
De school en het Kindcentrum werken integraal samen
Muziek, theater en beeldende vorming zijn integraal onderdeel van ons curriculum
De school heeft een visie op talentontwikkeling, heeft hier passend beleid bij geformuleerd en voert dit
beleid uit

In het schooljaar 2019-2020 heeft de Nicolaasschool op elk van de 7 streefbeelden acties ondernomen.

Het team heeft scholing gevolgd op het gebied van opbrengstgericht werken. Deze scholing hebben we gekoppeld aan de verbeteracties op het gebied van technisch lezen. Inmiddels werken wij met een groepsplan
lezen voor elke groep, maar het cyclisch werken is nog geen onderdeel van ons standaard handelen en
vraagt om verdere verdieping. Het MT en de intern begeleiders hebben scholing gehad over het nieuwe toezichtskader van de inspectie en de gevolgen hiervan voor het kijken naar opbrengsten. De scholing van het
team en van MT en IB sluiten goed op elkaar aan en leggen een basis om in 2020-2021 te verdiepen. Tijdens
de coronacrisis hebben wij, op basis van de scholing op het gebied van OGW, de doelen bepaald die wij in
ieder geval met de leerlingen wilden halen. In september zullen wij evalueren of wij deze doelen met de leerlingen behaald hebben.

De coronacrisis heeft een grote impuls gegeven aan de ICT en de 21ste eeuwse vaardigheden. Wij gaan dit
meenemen in onze verdere plannen voor 2020-2021.

De school heeft een studiedag gehad samen met de Sleutel en het Kindcentrum. Dit is een basis om verder te
gaan werken aan het verstevigen van ons gezamenlijke (school)klimaat. De scholing voor Beeldcoach is gestart in september 2020. Vijf leerkrachten van onze school en een medewerker van het Kindcentrum volgen
deze opleiding.

Wij zijn gestart met het invoeren van Ouderbetrokkenheid 3.0 en eigenaarschap van kinderen: een gezamenlijk startuurtje aan het begin van het schooljaar, startgesprekken en voortgangsgesprekken waarbij de leerlingen aanwezig zijn. Tijdens de startgesprekken aan het begin van het schooljaar spreken ouders, kinderen
en leerkrachten wederzijdse verwachtingen en doelen naar elkaar uit.

Er is structureel organisatorisch en inhoudelijk overleg tussen de scholen en het Kindcentrum. Tijdens de coronacrisis heeft dit gezorgd voor een soepele samenwerking. De inhoudelijke kant van het samenwerken
gaan wij het komend schooljaar versterken.

Wij hebben de laatste scholing en begeleiding op het gebied van theater gehad. Het komend schooljaar stellen wij met het team vast welke afspraken wij maken op het gebied van de verschillende vakgebieden.

In het schooljaar 2019-2020 hebben drie teamleden scholing gevolgd op het gebied van Begaafd Onderwijs.
Dit heeft een basis gelegd voor beleid en een praktische uitvoering. In 2020-2021 gaan wij hier verder vorm
aan geven.
In het nieuwe jaarplan 2020-2021 hebben wij onze plannen verder uitgewerkt. U vindt dit jaarplan vanaf volgnde
week ook op de website.

Trefwoord november
Halverwege november starten we met een nieuw thema: Aanpassen. “Alles is in beweging en niets
blijft hetzelfde.” In de huidige tijd is dat voor ons heel herkenbaar: het klimaat verandert; onze wereld
wordt steeds digitaler en de bevolking vergrijst. Hierbij kunnen wij ons steeds de vraag stellen: passen
we ons aan of niet? De kinderen verkennen die vraag aan de hand van concrete veranderingen in hun
omgeving of bij zichzelf en in de samenleving. Wat betekent aanpassen als je ouders uit elkaar gaan?
Of als het klimaat verandert?
In dit thema lezen we over Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Zij verlaat haar land om samen met haar
schoonmoeder te gaan wonen in Israël. Het verhaal leert de kinderen om wezenlijke vragen te stellen.
Bijvoorbeeld: is het fair om van mensen te vragen om hun complete leven aan te passen wanneer ze
gedwongen terechtkomen in een volkomen vreemd land? Hoe blijf je jezelf terwijl het leven voortdurend aanpassingen van je vraagt?
In dit thema ontdekken de kinderen hoe mensen voortdurend uitgedaagd worden tot kleine en grote
aanpassingen in hun leven. Ze leren daarbij vragen te stellen om te ontdekken wat het aanpassen voor
henzelf en anderen betekent. Ze denken na over hoe je je kunt aanpassen en tegelijk dicht bij jezelf
blijft.

Filmen in de klas tbv opleiding beeldcoach
Gedurende de komende weken bestaat de mogelijkheid dat er video opnames worden gemaakt in de
klas van uw kind. Dit doen we in het kader van het opleiden van een aantal van onze collega’s tot
Beeldcoach.
Beeldcoachen is een methode om leerkrachten te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Er worden video opnames gemaakt van de onderwijssituatie. Uit deze opnames worden fragmenten geselecteerd die besproken worden met de leerkracht. Samen met de beeldcoach wordt nagegaan hoe het
lesgeven in de klas verloopt. Belangrijk uitgangspunt is vooral het contact tussen de leerkracht en de
leerlingen maar ook de sfeer in de klas, de manier waarop de groep werkt en de wijze waarop de leerkracht les geeft. Soms zullen er daardoor veranderingen plaatsvinden die voor het goed functioneren
van de leerlingen en de leerkracht van belang zijn.
Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik bedoeld zijn. De betreffende beeldcoach
is bezig met zijn/haar opleiding. Dit betekent dat beelden kunnen worden bekeken in de opleiding. Het
opleidingsinstituut waarborgt hier de volledige vertrouwelijkheid. De beelden worden bewaard in een
beveiligde omgeving en vernietigd als het begeleidingstraject is afgesloten. Wanneer er specifiek beelden gemaakt zullen worden van uw zoon of dochter is dit van tevoren door de school met u persoonlijk besproken.
Graag willen wij vragen uw toestemming om te mogen filmen aan te geven in Parro. U heeft altijd het
recht uw toestemming weer in te trekken. Gezien de privacy van leerlingen en docent is er niet zonder
meer recht op inzage tenzij uw kind alleen op de filmbeelden staat.
Voor informatie en/of vragen kunt u terecht bij de directie.

Eerste Communie en Vormsel in de H. Lebuinusparochie
In de afgelopen weken hebben ouders van kandidaat communicantjes en vormelingen thuis een brief ontvangen met informatie en aanmeldingsmogelijkheid voor de voorbereiding op Eerste Communie en Heilig
Vormsel. Mocht u niets ontvangen hebben en uw kind komt daarvoor wel in aanmerking (groep 4/5 of 8),
neemt u dan alstublieft contact op met de parochie via gezinszondag@heiligelebuinus.nl, dan sturen we u
alsnog de nodige informatie en aanmeldingsmogelijkheid toe.
De Vormselviering staat voorlopig gepland op 6 juni 2021 in de Broederenkerk in Deventer (stond helaas
niet goed in bovengenoemde brief). De Eerste Communieviering staat voorlopig gepland op 20 juni 2021
in de Broederenkerk in Deventer.
Heeft u nog vragen, stel ze ook gerust via gezinszondag@heiligelebuinus.nl

Pastor Clazien Broekhoff (nog werkzaam tot 31-12-20)

Zet je licht aan!
Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze aan te zetten. De kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting.
Goede reden dus om je aan onderstaande regels te houden.





Geel of wit licht voor, rood licht achter.
Het licht mag niet knipperen, maar moet recht vooruit of juist recht achteruit schijnen.
Losse lampjes mag wel, mits goed zichtbaar geplaatst op je stuur, (rug)tas of op de borst of rug.
Ook verplicht: reflectie op de achterkant van je fiets (rechthoekig), en op de trappers en wielen of
banden.
Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

Oproep: wetenschappelijk onderzoek naar gevolgen corona voor kind en gezin
Beste ouders/verzorgers,
De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Inmiddels mag uw kind weer volledig naar school, soms
met een aangepast programma. Helaas zijn er ook veel leraren ziek en soms moeten klassen toch weer
thuis onderwijs krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat deze situatie voor veel veranderingen zorgt voor
uw kind en uw gezin.
Met deze informatiebrief willen we u vragen of u en uw kind willen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Wij onderzoeken het effect van de coronacrisis op de leefstijl van kinderen.
In het jeugdjournaal is pasgeleden al aandacht geweest voor dit onderzoek: https://www.youtube.com/
watch?v=M-tWbW-EKyg. Nu de maatregelen weer zijn aangescherpt is het belangrijk om de effecten
van de coronamaatregelen te blijven onderzoeken.
Met dit onderzoek willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt de coronacrisis de levens en leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen krijgen meer verkoudheidsklachten? Zijn kinderen meer of minder gaan bewegen? Hoe houden we onze kinderen zo gezond mogelijk tijdens en na
deze crisis?
Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is de bedoeling dat u
deze samen met uw kind invult. Deelname is vrijwillig en anoniem. Via onderstaande weblink vindt u
meer informatie. U kunt klikken op de informatiebrief die voor u van toepassing is. U leest hier om wat
voor onderzoek het gaat, wat het voor u en uw kind betekent, en wat de voordelen en nadelen zijn. Wilt
u de informatie doorlezen en met uw gezin bespreken?
https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/School/Ic

Indien u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het toestemmingsformulier voor ouders invullen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is het belangrijk om dit samen met uw kind te doen. Ook
uw kind vult dan een toestemmingsformulier in. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf beslissen of ze
mee willen doen aan het onderzoek, ouders hoeven dan geen toestemming te geven. Zodra u toestemming hebt gegeven ontvangt u een email met de link naar de eerste vragenlijsten.
Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens kunt u vinden in de
informatiebrochure. Uw hulp is hard nodig! Alvast onze dank!
Met vriendelijke groet,
Onderzoekersteam COLC Studie
Hoofdonderzoeker: Dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts MUMC+
+31 43 385284
coach.kindergeneeskunde@mumc.nl

