
 

U ontvangt de Nieuwsbrief van oktober eerder dan u van ons gewend bent, op de 
eerste maandag van de nieuwe maand, in plaats van op de eerste woensdag. De 
reden hiervoor is, dat ons oude meubilair op donderdag weg gaat en wij u graag 
op tijd willen informeren over de consequenties hiervan voor de leerlingen. Ver-
derop in deze Nieuwsbrief kunt u hier alles over lezen! 
 
We zijn erg blij dat wij, ondanks de maatregelen rondom corona, zo veel mogelijk 
op een gewone manier de leerlingen onderwijs kunnen geven. De nieuwe maatre-
gelen van de afgelopen weken hebben op de Nicolaasschool niet gezorgd voor 
veranderingen en wij kunnen nog steeds vasthouden aan ons motto ‘Normaal 
waar het kan, aangepast waar het moet’.  
 
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van groepsvorming en Gouden 
Dagen, maar ook van veel leren, toetsen en nog meer leren! De kinderen hebben 
heel hard gewerkt en wij gaan als team de komende periode al onze observaties, 
methodetoetsen, CITO toetsen en indrukken naast elkaar leggen, om ons onder-
wijs te evalueren. Deze evaluaties geven weer richting aan de volgende stappen 
die wij met de kinderen gaan zetten. De evaluaties zullen wij bespreken met het 
bestuur en met de MR, en daarna zullen wij u hiervan een globaal overzicht geven 
in de volgende nieuwsbrief. 
 
Een aantal mensen op onze school is gestart met opleidingen en cursussen; de 
tweejarige opleiding tot Beeldcoach, de jaaropleiding tot Talentbegeleider bij No-
vilon, de cursus Teach like a champion, de cursus Met Sprongen Vooruit. In de vol-
gende nieuwsbrief zullen wij u hierover verder informeren. Voor nu kunnen wij 
alvast vertellen dat iedereen heel enthousiast terug is gekomen van de eerste bij-
eenkomsten. Beide Talentbegeleiders zijn ook begonnen met het implementeren 
van Levelwerk in alle groepen. Dit is een aanvulling op ons aanbod voor leerlingen 
die meer aankunnen. Ook hier zijn de eerste ervaringen positief. 
 
Tot slot willen wij u informeren dat onze website vernieuwd is. Hij is nog deels 
’under construction’, maar wij verwachten dat wij na de herfstvakantie een mooie 
en goed gevulde website zullen hebben.  

 

 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

         Oktober 2020 

AGENDA oktober: 

05 Dag van de leerkracht 

06 Bestuursvergadering 

09 Piekdag (leerlingen vrij) 

12 t/m 16 Herfstvakantie 
(levering nieuw meubilair) 

19 Herinrichten klaslokalen   
(leerlingen vrij) 

 

Agenda november: 

04 Nieuwsbrief 

10 Vergadering bestuur + MR 

 

Nicolaasnieuws 



 

 

 

Trefwoord oktober 
Het thema van Trefwoord voor de komende weken is: onderzoeken. Maakt de geur van je oma jou 

vrolijker? Geloof het of niet: deze vraag is wetenschappelijk onderzocht. De uitkomst was teleurstel-

lend: helaas, je wordt er niet vrolijker van. Grote mensen doen wetenschappelijk onderzoek om te we-

ten waarom de wereld is zoals die is. Kleine kinderen halen het mooiste speelgoed uit elkaar om te 

zien hoe het in elkaar zit. Onderzoeken zit in ons DNA. Het begint met een nieuwsgierige houding, in 

positieve zin. We willen weten hoe het zit. En bovendien: het is leuk en spannend. In dit thema ontdek-

ken de kinderen niet alleen hoe, waar en wanneer mensen op onderzoek uitgaan, maar vooral, wat de 

zin daarvan kan zijn. 

In dit thema verkennen de kinderen hoe zinvol een onderzoekende levenshouding kan zijn. Dat daarbij 

niets onbevraagd blijft, blijkt uit het verhaal over de profeet Bileam. Hij wordt door een goed betalen-

de koning verzocht om in naam van God een heel volk te vervloeken. Kun je God alles vragen?  

 

Kijkmiddagen 

Wij organiseren al enkele jaren kijkmiddagen voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8. Voor de ou-

ders van de kinderen uit de groepen 1-2 was dit minder van belang omdat zij dagelijks in de klas kwa-

men om hun kind te brengen. 

Tijdens de kijkmiddagen bieden we kinderen de mogelijkheid te vertellen over hun werk in de klas aan 

de ouder(s). Het kind voelt zich eigenaar van zijn eigen schoolwerk en u  krijgt de kans om betrokken-

heid te tonen.  

Op 28 en 29 oktober staan de kijkmiddagen gepland maar vanwege corona zijn wij helaas genoodzaakt 

dit anders vorm te geven. Hieronder leest u hoe we dat gaan doen: 

Groepen 1-2: 

Op donderdag 8 oktober nemen de kinderen de werkjes, waar zij de afgelopen tijd aan gewerkt heb-

ben, mee naar huis. In de herfstvakantie heeft uw kind de mogelijkheid vol trots zijn/haar werk te laten 

zien en erover te vertellen.  

Groepen 3 t/m 8: 

Op donderdag 8 oktober komt uw kind met een tas vol schoolwerk thuis. In de herfstvakantie heeft uw 

kind de mogelijkheid vol trots zijn/haar werk te laten zien en erover te vertellen. Op dinsdag 20 okto-

ber gaan alle spullen weer terug naar school.  

Groepen 1 t/m 8: 

De leerkracht maakt een filmpje van de nieuwe inrichting en van alle kinderen in de groep. Dit filmpje 

wordt in de eerste week na de herfstvakantie via Parro naar de ouders gestuurd. Wij hopen u op die 

manier toch een inkijkje te geven in de nieuwe omgeving van uw kind en u te betrekken bij de school. 

 

Wilt u uw kind uiterlijk 7 oktober een tas met naam meegeven om al het werk in mee te nemen?  

 

 

 

 

 



Nieuw op de Nicolaasschool 
Welkom Demi; Eva; Jill en Renske. Wij wensen jullie (en jullie ouders) een fijne tijd op de Nicolaasschool. 
 

Even voorstellen 

Hoi allemaal! 

Mijn naam is Isabelle van Ravenswaaij en ik ben 25 jaar oud. In 2019 ben ik af-
gestudeerd aan de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam en ik heb het afge-
lopen schooljaar een groep 1/2 gehad in Amsterdam-Oost. Mijn vriend en ik 
hebben in januari een leuk huis in Deventer gevonden en in de zomer zijn wij 
samen gaan wonen met onze twee katten. Op de Nicolaasschool werk ik in 
principe drie dagen, waarvan ik op vrijdag vast in groep 3A ben. De andere 
twee dagen val ik in of voer ik andere taken uit. Het zal soms ook voorkomen 
dat ik vaker inval als dat nodig is. Inmiddels heb ik al kennis gemaakt met een 
aantal groepen en ik heb veel zin om dit jaar de school goed te leren kennen! 

 
Stagiaires: 
Van september tot en met januari lopen 4 studenten hun stage op de Nicolaasschool: 
Op maandag en dinsdag zijn Roel Slingerland (groep 4B); Daphne Ruijter (groep 8A) en Georgia Koerhuis 
(1/2A) aanwezig en op donderdag komt Amy van Brienen in groep 6B. 
 

Van de ouderraad 
Dit schooljaar zal de OR weer zorg dragen voor de ondersteuning van de leerkrachten bij het organiseren 
van feesten en activiteiten op school. Wij gaan er daarbij vanuit dat activiteiten en uitstapjes, al dan niet 
in aangepaste vorm, weer door kunnen gaan.  De OR helpt ook mee bij het organiseren van de schoolreis-
jes, die dit jaar niet in september, maar op nader te bepalen datum in het voorjaar zullen plaatsvinden. 
Voor het bekostigen van deze activiteiten vragen wij u om een bijdrage.  
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is € 25,00 per leerling. Voor leerlingen die instromen na 
1-1-2020 is dat € 12,50. Voor kinderen die na 1 april instromen hoeft dit schooljaar geen ouderbijdrage 
meer betaald te worden. De ouderbijdrage besteden wij onder andere aan diverse activiteiten, culturele 
uitstapjes en versnaperingen. Denk aan de Gouden dag, Kinderboekenweek, Sinterklaasviering & cadeau-
tjes, Kerstviering, Carnaval, Pasen, Eindejaarviering, Jubilea. Jaarlijks legt de O.R. verantwoording af over 
de manier waarop het geld besteed is. Indien er geld over blijft, wordt in overleg met school geïnvesteerd 
in materialen die een meerwaarde hebben voor het plezier van de kinderen op school.  
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Zonder dit geld van de ouders kunnen wij veel leuke activitei-
ten niet bekostigen. De vrijwillige ouderbijdrage is dus geen extra geld, maar geld dat echt nodig is. Kunt u 
deze bijdrage niet betalen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Leergeldregeling van de gemeente 
Deventer. Meer informatie vindt u op www.leergelddeventer.nl. 
 
Schoolreisbijdrage 
Voor het schooljaar 2020-2021 is de schoolreisbijdrage € 20,00 per leerling, 
voor alle kinderen van groep 1 t/m 7.  
 
Betaling Ouderbijdrage en Schoolreisbijdrage 
Net als vorig jaar kunt u via Schoolkassa de bijdragen betalen. Via Parro krijgt u 
binnenkort een betalingsverzoek en kunt u via iDEAL betalen. 



Meubilair 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al geïnformeerd over het nieuwe meubilair dat in de herfstvakantie gele-

verd wordt. In deze nieuwsbrief leest u over het afvoeren van het meubilair op 8 oktober. 

Op donderdag 8 oktober komt kringloopbedrijf de Cirkel vanaf 13.00 uur het oude meubilair ophalen. De vracht-

wagen van de Cirkel zal op het achterplein staan. Er ligt een draaiboek klaar om dit zo goed mogelijk te laten ver-

lopen. In de ochtend helpen de leerlingen met het leegmaken van de kasten en hun eigen kastje/lade. De spullen 

uit hun kastje/lade doen ze in een tas die zij van thuis meenemen. Wilt u uw kind uiterlijk 7 oktober een tas met 

naam meegeven? Ook de kleuters nemen een tas van thuis mee om werkjes mee naar huis te nemen. 

De kinderen helpen niet met het sjouwen van het meubilair, zij gaan samen met de kinderen uit een andere 

groep een film kijken onder begeleiding van een leerkracht. De andere leerkracht heeft dan de handen vrij om 

mee te helpen.  

Als de school om 14.30 uur uitgaat pauzeren we een kwartier. De kinderen verlaten via de gebruikelijke uitgang 

de school maar verlaten het schoolplein allemaal via het kleuterplein. 

 

Nieuw meubilair 

Twee weken geleden is Loes Fassbender alle klassen langs geweest om de kinderen te vertellen over het afvoeren 

van het oude meubilair en te vertellen over het nieuwe meubilair. Aan de hand van een powerpoint hebben alle 

kinderen gezien hoe de nieuwe meubels eruit zien. De reacties van de kinderen waren erg positief! Een reactie 

was: ‘juf, ik wil nu dat de herfstvakantie snel voorbij gaat want ik heb dan heel veel zin om weer naar school te 

gaan!’ 

Het nieuwe meubilair wordt in de herfstvakantie geleverd. Op maandag 19 oktober zijn de leerlingen vrij zodat de 

leerkrachten tijd hebben om hun klaslokaal opnieuw in te richten.  

De kinderen nemen de tas met schoolspullen op dinsdag 20 oktober weer mee terug naar school! 

We kijken er naar uit om na de herfstvakantie aan het werk te gaan in deze nieuwe omgeving die weer veel nieu-

we mogelijkheden biedt! 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


