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1. De week rond … 
 
Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Voor u ligt een extra lange nieuwsbrief.  
Het was een GiGa groene week die gestart is met een voorleeskring voor alle groepen.  
De hele school kleurt ook dan ook Giga groen.  
 
 

 
 
 
Naast het reguliere lesprogramma waren er gastsprekers op school. Het thema van de Kinderboekenweek 
leent zich voor interessante onderwerpen om met kinderen te delen. Donderdag was er een mooi en 
drukbezocht boekenfestival in de school. Onder het genot van zelfgemaakte hapjes en een drankje was er 
veel belangstelling voor de speurtocht en de tentoonstelling in de klassen. Dank voor zoveel medewerking 
van ouders om deze Kinderboekenweek te doen slagen.  
 
Wij wensen u allen een fijne herfstvakantie en zien de kinderen graag weer op maandag 24 oktober. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dennis Assink, directeur - bestuurder en 
Marijke Boon, adjunct – directeur  
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2. Agenda komende periode 
 

za 15 t/m zo 23 oktober 
vr 28 oktober 

 
ma 14 t/m 18 november 

vr 11 november 
di 18 november 

                                            ma 21 november 
                                       ma 28 november 
                                       wo 30 november 

 
 
 
 
 

 
hele dag 
19.30 - 21.00 uur 
19.30 - 21.00 uur 

Herfstvakantie 
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 

 
 
3. Plein en terrein 
 
Als de weersomstandigheden het allemaal toelaten, 
start de firma Boerplay in de voorjaarsvakantie met de 
aanpassingen aan ons schoolplein. De insteek is dat al 
het ruige werk in de voorjaarsvakantie wordt 
uitgevoerd. De dagen daarna staan hopelijk in het 
teken van lichte werkzaamheden.  
  
Grote dank gaat uit naar de projectgroep plein & terrein 
die veel tijd en energie in de voorbereidende 
werkzaamheden heeft gestoken. Dank gaat ook uit 
naar ouders, want zonder een donatie uit de vrijwillige 
ouderbijdrage konden we de verbeteringen aan het 
speelplein van uw/onze kinderen niet realiseren. 
  
Tip van de sluier: kruipbuis, schaduwdoek, 
verstopplekjes, voetbal, zitten, klimmen en plantjes. 
  

4. Stagiair kleutergroepen 

Maandag is Mohammed Habbar begonnen als stagiair bij ons op school. Mohammed volgt de opleiding 
Zorg & Welzijn op het Alfacollege. Op de maandag en de dinsdag zal hij stage lopen bij de kleuters.  
Wij wensen Mohammed een hele fijne en leerzame tijd bij ons op school toe.  
 
 
5. Werkgroep identiteit/visieontwikkeling (herhaling) 
  
Wij zijn opzoek naar twee ouders die plaats willen nemen in de werkgroep identiteit/visieontwikkeling die 
dit traject van dichtbij volgt en fungeert als kritische- en meedenkende partner.  
De eerste bijeenkomst van deze werkgroep (ouders, MR, directie en teamleden) staat gepland op 
donderdag 3 november om 15:30 uur. Gedurende het jaar zal de werkgroep nog een aantal keer 
samenkomen op momenten die we tijdens onze eerste samenkomst plannen. 
  
Indien u belangstelling heeft en beschikbaar bent, wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk 24 oktober 
kenbaar te maken middels een versturen van een email. U stuurt deze naar: 
henrieke.jager@sintnicolaasschool.nl  
 
Alle binnengekomen aanmeldingen gaan in de hoge hoed waarna er, in bijzijn van een PMR-lid, twee 
namen worden uitgeloot. In de nieuwsbrief van 28 oktober hopen we de namen van de complete 
werkgroep met u te kunnen delen. 
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6. Vooraankondiging ouderavond 
  
We zijn als team gestart met het doorleven van onze (levensbeschouwelijk) identiteit en cultuur van onze 
school. We hebben vanuit een waarderend perspectief gekeken naar onze school. Waar zijn we trots op?  
Uiteraard betrekken we u als ouders/verzorgers ook graag bij dit proces. Daarom attenderen we u nu 
alvast op het feit dat er op maandagavond 28 november en woensdagavond 30 november twee identieke 
ouderavonden plaats zullen vinden. U kunt zelf kiezen welke datum u het beste past.  
  
Op beide avonden gaat de deur om 19:15 uur open. De avond zelf start om 19:30 uur en eindigt rond de klok 
van 21:00 uur. Meer informatie volgt na de herfstvakantie. 
 
 
7. Aanmelden toekomstige leerlingen 

 
De komende weken staan o.a. in het teken van de meerjarenbegroting. Wij willen daarom graag een zo 
realistisch mogelijk beeld van het aantal kinderen dat de komende jaren instroomt verkrijgen. We vragen 
u dan ook vriendelijk om ons per omgaande door te geven wie we de komende jaren nog uit uw gezin 
mogen ontvangen op de Sint Nicolaasschool. U doet ons een groot plezier door de naam en 
geboortedatum van toekomstige schoolganger te mailen naar henrieke.jager@sintnicolaasschool.nl  
Op voorhand dank voor uw medewerking. 
 

8. Foto’s vossenjacht 7 oktober 

 

 

9. Bioloog in de klas groepen 4 

 
In het kader van de GiGaGroene Kinderboekenweek kregen de groepen 4 deze week 
een echte professor in de biologie op bezoek. Jan Bakker had een tas vol groene 
materialen verzameld en liet ons zien hoe planten en bomen hun zaden de wereld 
over laten reizen: over het water, via de wind en via de maag of vacht van dieren. 
Maar ook wij mensen helpen een handje mee. Want waarom staan er eigenlijk zo 
veel appelbomen langs fietspaden?  
 
We konden dit prachtig zien en zelf ervaren aan de hand van de zaden die Jan op 
zijn fietstochten rond Haren had verzameld. Meester Jan zorgde voor een klas vol 
betrokken kinderen en sloot af met de GiGaGroene boodschap:  
"Ga naar buiten, want daar gebeurt het!"  
Met vriendelijke groet, juf Femke 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
http://henrieke.jager@sintnicolaasschool.nl


 

  Westerse Drift 98 ・ 9752 LK Haren ・ 050 534 67 50 ・ www.sintnicolaasschool.nl 

 

10. Zonovergoten 4 mijl 

 
Zondag was het eindelijk zover. De échte 4 mijl! Vanaf de Sint Nicolaasschool liepen we met zijn allen naar 
het parcours. De kinderen waren eigenlijk al niet meer te houden. Er werden ambitieuze doelen gesteld: 
“Ik ga hem onder de 30 minuten lopen!”. Aan het heerlijke weer kon het niet liggen in elk geval. Toen het 
eerste hek openging om richting de start te gaan, trokken de kinderen al een sprint alsof de race 
begonnen was. Aangekomen bij de start werd er onder leiding van de DJ een gezamenlijke warming-up 
gedaan. Nu begon de spanning toch echt wel ondraaglijk te worden. Eindelijk klonk daar het verlossende 
startschot. Gelukkig was het in het begin zo druk dat de kinderen verplicht rustig aan moesten beginnen. 
Al snel vond iedereen zijn of haar eigen tempo. Hier en daar ondersteund door de meelopende ouders. Na 
enige tijd kregen we al bericht dat meester Arnoldus halverwege gesignaleerd was met enkele kinderen in 
zijn kielzog. Daar zaten enkele toptijden aan te komen. Ondertussen werd iedereen met een rood shirt 
hartstochtelijk toegejuicht vanaf de kant. Dit heeft de deelnemers zeker geholpen om een toptijd neer te 
zetten. Uiteindelijk bleken de ambitieuze doelen ook realistisch. Meerdere kinderen van onze school 
hebben de 4 mijl binnen het half uur gelopen, waardoor ze bij de top 20 beste lopers onder de 12 jaar 
behoren.  
 
Grote complimenten voor alle kinderen en ouders die deel hebben genomen en stuk voor stuk hun beste 
tijd hebben neergezet. Fantastisch! 
 

 
11. Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8 

 
Op dinsdag 11 oktober werd er een voorleeswedstrijd gehouden voor de groepen 7 en 8.  
De voorleeswedstrijd werd gewonnen door Olivia Tinselboer uit groep 7a. Van harte gefeliciteerd Olivia! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12. Myriam Berenschot, illustrator kinderboeken 
 
Afgelopen donderdag kwam Myriam Berenschot op bezoek om alle 
kinderen te vertellen over haar werk en om voor te lezen. 
 
De kinderen uit de groepen 1 t/m 5 las ze voor uit het boek  
“Oscar, Nina en de zwarte vogel”. Na afloop konden de kinderen 
vragen stellen.  
Tevens liet Myriam zien hoe ze tekeningen maakt op de IPad. 
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13. Boekenfestival 

Gisteren hebben wij tijdens het boekenfestival de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten.   

Bijna twee weken lang was er extra aandacht voor boeken en voor het lezen d.m.v.  
een voorleeswedstrijd, leesmarathon, voorleeskring en het bezoek van Myriam 
Berenschot. 

Ook gingen we lekker naar buiten voor een vossenjacht met geweldige vossen. 

Naast het mooie groen hadden wij ook aandacht voor de zorg om onze planeet, de 
plastic soep en houtkap in het tropisch regenwoud.  

Veel ouders hebben door het geven van lezingen over mooie reisverhalen of over 
de natuur veel kennis gedeeld met de kinderen. Aan alle ouders die hebben 
bijgedragen aan de Kinderboekenweek, grote dank. 

           Recycleboom  

 

                               Commissie Kinderboekenweek 
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