September 2020
Beste ouders en verzorgers,

AGENDA september:
07 t/m 10 Kamp groep 8
07 t/m 24 Startgesprekken
08 Bestuursvergadering
14 MR vergadering
21 Start CITO toetsen
30 Start Kinderboekenweek
Agenda oktober:

Afgelopen weekend werden wij opgeschrikt door het droevige nieuws, dat de vader van Danae de Weerd uit groep 3B plotseling en onverwacht is overleden. Wij
willen haar, haar zusje Elin, haar moeder en familie en vrienden veel kracht toewensen om dit enorme verlies te verwerken. Wij hopen dat wij hen als schoolgemeenschap de komende jaren kunnen steunen.
Gouden Weken
Het schooljaar van 2020-2021 zijn wij goed gestart. Met wat aanpassingen hebben
wij het klaar-voor-de-start-uurtje op 13 augustus door kunnen laten gaan. Vorige
week maandag zijn wij op het schoolplein in groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 gezamenlijk
bij elkaar gekomen voor een fijne en saamhorige start. Met de groepen 1-2 hebben wij de vlag gehesen. In de overige groepen hebben wij met een lied en dans
het begin van het schooljaar gevierd.
In deze Gouden Weken besteden we veel tijd en aandacht aan goede groepen maken met elkaar en dat is te merken in de groepen, in de gangen en op het schoolplein; er heerst een fijne sfeer!

06 Bestuursvergadering
07 Nieuwsbrief
09 Piekdag (leerlingen vrij)
12 t/m 16 Herfstvakantie
(levering nieuw meubilair)
19 Herinrichten klaslokalen
(leerlingen vrij)

Cito
Vanaf 21 september nemen wij de CITO toetsen af die wij voor de zomervakantie
niet af hebben genomen. Wij gebruiken hiervoor aangepaste normen. Wij bepalen
wij ons onderwijs voor de komende periode op basis van onder andere:





de analyse van deze CITO toetsen;
onze observaties in de groep;
de methode-gebonden toetsen;
de informatie van de leerkracht van vorig jaar, van het kind en van ouders
en verzorgers.

Zo weten wij welke ondersteuning uw kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.
U kunt uw kind ondersteunen bij het maken van deze toetsen, door ervoor te zorgen dat het uitgerust is en door het te vertellen dat wij toetsen om ons onderwijs
te verbeteren, om te bepalen hoe wij het kind beter kunnen helpen.

Nicolaasnieuws

Corona
Vorige week heeft u van ons een beslisboom gekregen om te kunnen bepalen wanneer u uw kind thuis
moet houden in verband met corona gerelateerde klachten. We zien dat het aantal kinderen met verkoudheidsklachten toe neemt. Voor ons team is de komende periode ook een tijd waarin vaak verkoudsheidsklachten heersen. Wij doen ons best om zo veel mogelijk het onderwijs voor de leerlingen
door te laten gaan. We hebben gelukkig een aantal mensen op school die in kunnen vallen. Wij willen
u toch nu al laten weten dat wij voorzien dat wij af en toe wel groepen zullen moeten verdelen, of in
het uiterste geval thuis moeten laten. In dat geval doen wij ons best om de leerlingen werk aan te bieden dat zij thuis kunnen doen.

Schoolontwikkeling
In het komende schooljaar werken wij weer hard aan de ontwikkeling van ons onderwijs. We hebben
een aantal onderwerpen waar wij aan werken en waar we ons in scholen:







Opbrengstgericht werken: we gaan samen scholing volgen om nog beter onze toetsen te analyseren. We hebben een programma, ParnasSys, en daar willen we nog meer gebruik van maken;
ICT en 21ste eeuwse vaardigheden;
Pedagogisch klimaat: 5 mensen leiden wij op als Beeldcoach;
Ouderbetrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen;
Talentontwikkeling: wij voeren het gebruik van Levelwerk in in alle groepen;
Rekenen: wij oriënteren ons op een nieuwe methode voor Rekenen en Wiskunde.

In de loop van dit schooljaar zullen wij u hier over informeren in de Nieuwsbrief.

Controle van uw gegevens in ons leerlingadministratiesysteem
Vandaag heeft uw kind een envelop meegekregen met daarin een uitdraai van uw gegevens zoals die
in ons leerling-administratiesysteem geregistreerd staan. Wij verzoeken u om deze gegevens te controleren en indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Het is met name van belang dat uw adresgegevens,
telefoonnummers, noodnummers en mailadressen goed vermeld staan. Na ondertekening ontvangen
wij de formulieren graag voor 1 oktober a.s. retour via de leerkracht van uw kind. Daarnaast vragen wij
u om in Parro uw privacy instellingen te controleren en zo nodig aan te passen.

Jaarkalender
Vandaag hebben de leerlingen de jaarkalender mee naar huis gekregen. Op deze kalender staan de
vakanties; studiedagen en overige bijzonderheden vermeld.

Nieuw op de Nicolaasschool
Welkom: Gijs, Ian, Sarah, Lodavica, David, Lars, Chaz, Olivia, Briek, Benjamin, Casper,
Hannah, Siemen, Bram, Reff, Liam en Esmee. Wij wensen jullie (en jullie ouders) een
fijne tijd op de Nicolaasschool.

Hoofdluis
Ook dit schooljaar willen wij u vragen om zelf uw kind(eren) te controleren op hoofdluis. Wij zullen u er in de Nieuwsbrief diverse malen op attenderen. Als uw kind hoofdluis heeft, wilt u dit dan aan de leerkracht van uw kind doorgeven? Wij zorgen er dan
voor, dat de overige ouders van de groep van uw kind een oproepje krijgen om hun
kind(eren) extra goed te controleren en zo nodig te behandelen.

Tijdschriften, typecursussen en online lesmateriaal
De afgelopen dagen zijn er folders binnen gekomen over online typecursussen. Deze
folders liggen op het aanrecht. Uw kind kan zelf een of meer folders meenemen.

ParnasSys leerlijnen Leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar
In het schooljaar 2019-2020 hebben wij ons georiënteerd op een nieuw systeem waarmee wij kinderen
kunnen volgen en stimuleren in hun ontwikkeling. Wij hebben gekozen voor de ParnasSys leer– en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar. De leerlijnen hebben betrekking op de ontwikkelings-gebieden taal, rekenen,
motoriek, sociaal-emotioneel en spel. Er zijn voor ieder half jaar een aantal doelen waaraan we samen
met de kinderen werken. Met de leerkrachten uit cluster 1-2 hebben we vorige week woensdag hiervoor
een eerste scholingsmiddag gevolgd.
Dit schooljaar stoppen wij met het afnemen van cito toetsen voor taal en rekenen voor kleuters. Wij vinden het observeren en volgen van kleuters beter passen bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Kleuters
ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier aan een
tafel doet daar geen recht aan. Met de leerlijnen van ParnasSys zijn wij goed in staat de ontwikkeling van
de kinderen in kaart te brengen.

Schoolgids en website
U omtvangt dit schooljaar geen papieren versie van de schoolgids ontvangen. De gids wordt op dit moment aangepast en is daarna alleen digitaal in te zien via de website van de school
(www.nicolaasschool.net). Voor de hersftvakantie zal ook de website in een nieuw jasje gegoten worden.
De huidige website is daarom niet meer up-to-date.

Zabuki
De groep vrijwilligers van Zabuki laten de kinderen van 7 t/m 12 jaar op een leuke en verrassende manier in aanraking komen met wetenschap en techniek. Het huidige onderwerp is een DNA dialoog.
DNA-dialogen worden door het hele land gevoerd. Het zijn bijeenkomsten waarin mensen met elkaar
en met onderzoekers in gesprek gaan over het aanpassen van embryo-DNA. Technisch is er steeds
meer mogelijk (CRISPR-cas), maar willen we dat ook? In juni voerden ze het gesprek voor het eerst
met kinderen in het Sofia Ziekenhuis en dat verliep heel goed. De kinderen maakten in spelvorm kennis met de mogelijkheden + voor- en nadelen van genetische modificatie en gingen hier samen over in
gesprek.
De mensen van DNA-dialoog komen 9 september naar Deventer bij Zabuki om daar het kindersciencecafé te verzorgen. Het team bestaat uit medisch-psychologen, genetisch onderzoekers en pedagogen. In oktober 2020 bundelen zij alle input uit de landelijke dialogen en presenteren ze een rapport aan de overheid, wetenschap en de Nederlandse samenleving. De input van onze kinderen uit
Deventer worden daarin meegenomen.

