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1. De week rond … 
 
Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
De herfstvakantie ligt weer achter ons en de eerste schoolweek zit er alweer bijna op.  
Wij hopen dat u en uw kinderen hebben genoten van de vrije dagen. 
Het was fijn om de kinderen weer te verwelkomen op school. De kinderen hadden elkaar veel te vertellen. 
 
Deze week werd er een start gemaakt met het maken van de lampions.  
 
Regelmatig worden er afspraken gemaakt voor een inschrijving of een rondleiding op onze school.  
Vaak horen deze aanstaande ouders positieve verhalen van onze kinderen en van u als ouders over de 
school. Dat is natuurlijk de beste referentie. Hartelijk dank daarvoor! 
 
Het ziet ernaar uit dat we een mooi en zonnig weekend tegemoet gaan. Geniet ervan. 
Wij wensen u allemaal alvast een heel goed weekend toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dennis Assink, directeur-bestuurder en 
Marijke Boon, adjunct-directeur  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
           Foto gemaakt door “juf” Anneke Delhez 
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2. Agenda komende periode 
 

vr 28 oktober 
 

ma 14 t/m vr 25 november 
vr 11 november 

vr 18 november 
                                            ma 21 november 

                                       ma 28 november 
                                       wo 30 november 

                                            
                                            ma 05 december 

                                          di 13 december 

 
 
 
 
 
hele dag 
19.30 - 21.00 uur 
19.30 - 21.00 uur 

Herfstwandeling groepen 1-2 
 
Oudergesprekken groepen 1 t/m 5 
Lampion lopen Westerholm, groepen 1-2 
Start Ateliers 
Studiedag, alle kinderen vrij  
Ouderavond identiteit en visie 
Ouderavond identiteit en visie 
 
Sintviering 
Mini basketbaltoernooi Scharlakenhof groepen 
7 en 8 

 
 
 
3. Samenstelling werkgroep identiteit en visie 
 
Het is fijn om te kunnen melden dat de werkgroep identiteit/visie compleet is. In de werkgroep nemen 
namens de oudergelding Ewoud Stadman en Tonneke Mulder plaats. De MR zal in wisselende 
samenstelling vertegenwoordigd zijn en levert juf Brigitta Metz als vaste aanwezige. Vanuit het team zijn 
verder juf Femke Winsemius, juf Jozé Koorenhof en meester Jascha Norder vertegenwoordigd. Marijke 
Boon en Dennis Assink nemen vanuit de directie plaats. Tot slot zit onze extern deskundige, dhr. Tom 
Knippers, in de werkgroep. Hij is ook degene die ons gedurende dit traject begeleidt. Het is overigens goed 
mogelijk dat de werkgroep gedurende het traject incidenteel nog gasten verwelkomt. 
De eerste bijeenkomst van deze werkgroep staat gepland op donderdag 3 november. 
 
 
4. Betalingsverzoek vrijwillige ouderbijdrage 2022 – 2023 
  
Voor de herfstvakantie heeft u per mail een brief ontvangen aangaande het voldoen van de vrijwillige 
ouderbijdrage schooljaar 2022-2023. Wanneer u deze onverhoopt gemist heeft, vindt u deze brief ook als 
bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 
 
5. Ontruimingsoefening 

 
Afgelopen donderdag heeft er een geplande ontruimingsoefening plaatsgevonden op school. 
De oefening verliep vlot en rustig. Alle kinderen en medewerkers waren snel buiten. Binnenkort zal er een 
ongeplande oefening gaan plaatsvinden. 
 
 
6.  Afhalen borden en schalen 

  
Donderdag 13 oktober vond het jaarlijkse Boekenfestival plaats 
in het kader van de Kinderboekenweek. 
Tijdens dit festival konden wij allen genieten van heerlijke 
zelfgemaakte hapjes. 
Er zijn echter nog veel borden en schalen op school blijven 
liggen (zie foto). Ligt er iets van u bij, dan willen wij u vragen om 
de schalen/borden voor vrijdag 4 november op te halen bij 
school.  Alvast hartelijk dank. 
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7. Noodformulier  
  
In de bijlage sturen wij u het formulier ‘Leerling-informatie schooljaar 2022-2023’, ook wel ‘Noodformulier’ 
toe. Dit formulier raadplegen wij wanneer b.v. ouders onbereikbaar zijn en we een contactpersoon willen 
bellen omdat er bijvoorbeeld iets met uw kind aan de hand is. Daarnaast nemen wij de mappen met alle 
noodformulieren mee naar buiten als wij bij een calamiteit met alle kinderen de school onverwacht 
moeten verlaten en we niet terug kunnen vallen op de digitale omgeving. 
Op deze manier hebben wij adres- en contactgegevens van alle leerlingen bij de hand. Kortom, het is heel 
belangrijk om deze leerling-informatie up-to-date te houden. Dat geldt ook voor medicijngebruik, 
allergieën of andere belangrijke medische informatie.   
  
Wij adviseren u het noodformulier minstens eens per drie jaar te vernieuwen en zodra er wijzigingen van 
belang zijn. U kunt het formulier digitaal invullen en versturen naar: henrieke.jager@sintnicolaasschool.nl. 
Afgeven op school bij de leerkracht van uw kind of aan een kantoormedewerker mag uiteraard ook.   
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