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                                                                                   Opening Kinderboekenweek 
1. De week rond … 
 
Geachte ouders, verzorgers, kinderen en belangstellenden, 
 
De herfst is begonnen, maar de school en de zelfs de leerkrachten kleuren groen. GiGa Groen! 
Afgelopen woensdag, 5 oktober, ging de Kinderboekenweek van start met een opening op het plein.  
Hylke Boelstra uit groep 8a las het volgende gedicht voor: 
 

Gi-Ga-groen, gi-ga-groen, 
Kom mee naar buiten, 
Er is genoeg te doen. 

Kijk om je heen, 
We kunnen takken sjouwen, 

hutten bouwen, slootje springen, 
keihard zingen. 

Dromen met een grasspriet in je mond, 
van de bank af met je kont! 

 
Aansluitend werd het officiële lied van de Kinderboekenweek gezongen en was er tijd voor een dansje.  
Bij binnenkomst in de klas stond er een doos vol mooie boeken voor de boekenkast in de klas klaar.   
De kleuters brachten een bezoek aan de boekenwinkel. Ook de komende dagen staan er nog diverse 
activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek gepland.  
We danken de commissie Kinderboekenweek hartelijk voor hun inzet. 
 
Ook hebben we op 5 oktober de Dag van de Leraar gevierd, omdat het een prachtig vak is.  
Om elke dag met uw kind(eren) te mogen werken op onze fijne school is een feestje waard.  
Het team is in het zonnetje gezet met lieve kaartjes en wat lekkers. Toppers zijn het!  
 
Met vriendelijke groet, Dennis Assink, directeur – bestuurder en Marijke Boon, adjunct - directeur 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
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2. Agenda komende periode 
 

wo 5 t/m zo 16 oktober 
zo 9 oktober 

do 13 oktober 
 
 

do 13 oktober 
za 15 t/m zo 23 oktober 

vr 28 oktober 
 

ma 14 t/m 18 november 
vr 11 november 

                                            ma 21 november 

 
 
 
 
 

17.00 – 19.00 uur 
 
 
 
 
 

hele dag 

Kinderboekenweek  
De 4 mijl van Groningen 
Myriam Berendschot komt vertellen over 
haar werk als illustrator van kinderboeken  
(alle groepen) 
Boekenfestival(tentoonstelling) 
Herfstvakantie 
Herfstwandeling groepen 1-2 
 
Oudergesprekken groepen 1 t/m 5 
Lampion lopen Westerholm, groepen 1-2 
Studiedag, alle kinderen vrij  

 

 

3. Intekenen oudergesprekken via Parro groepen 1 t/m 5 
 

Vanaf woensdag 26 oktober om 12.30 uur kunt u als ouder met meerdere kinderen in de groepen 1 t/m 5  
intekenen voor de oudergesprekken. Ouders met één kind kunnen zich vervolgens vanaf  
vrijdag 28 oktober om 12.30 uur intekenen. 
 
 

4. Werkgroep identiteit/visieontwikkeling 
 
 
Zoals u enkele weken geleden al in onze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, vinden we het belangrijk om 
onze identiteit en visie eens tegen het licht te houden. We zijn daarom als team gestart met het doorleven 
van onze (levensbeschouwelijk) identiteit en cultuur van onze school. Later dit jaar betrekken wij ook 
graag ouders (ouderavond) en kinderen bij dit proces. 
  
Voor nu zijn we echter opzoek naar twee ouders die plaats willen nemen in een werkgroep 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 maal 
samenkomen op momenten die we tijdens onze eerste samenkomst plannen. 
  
Indien u belangstelling heeft en beschikbaar bent, wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk 13 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. 
 
 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
http://henrieke.jager@sintnicolaasschool.nl
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5. Strippenkaart t.b.v. het boekenfestival op 13 oktober 

 
Op woensdag 12 oktober, van 08.15 - 08.45 uur kunt u in de aula alvast strippenkaarten (€5,- en €10,-) 
aanschaffen voor de hapjes en drankjes tijdens het Boekenfestival. Er is een pinapparaat aanwezig, maar 
mocht het u lukken om (gepast) contant te betalen, is dat ook mogelijk.  
Ook tijdens het Boekenfestival zijn de strippenkaarten te koop. 
Met vriendelijke groet, namens de Kinderboekenweek commissie, Thigri van den Bold 
 
6. Nieuwe boeken in de groepen  

 
Deze week werden er op school dozen vol nieuwe, leuke en spannende leesboeken bezorgd. Deze 
fonkelnieuwe boeken vonden hun weg naar de diverse groepen en werden met veel enthousiasme door 
de kinderen ontvangen. De nieuwe boeken konden worden aangeschaft vanuit de vrijwillige 
ouderbijdrage, dus een woord van dank richting u als ouder/verzorger is zeker ook op zijn plaats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Geslaagde training 4 mijl 

 
De afgelopen weken hebben meer dan 60 kinderen van de Sint Nicolaasschool 
deelgenomen aan de training voor de 4 mijl van Groningen. We hebben gerend in 
de regen, zon en met harde wind dus de kinderen zijn voorbereid op alle 
weersomstandigheden. Prachtig om te zien hoe enthousiast ze met elkaar aan 
het lopen waren. Tijdens de oefen 4 mijl hebben de kinderen kunnen ruiken aan 
de juiste afstand en hebben sommige voor zichzelf al een zeer scherpe tijd 
neergezet. De verwachtingen voor zondag zijn dan ook hooggespannen.  
Voor iedereen die meedoet zondag: alvast veel succes! 
Sportieve groet, Meester Arnoldus en meester Rik 

8. 4 mijl: informatie voor de lopers  
 

Aanstaande zondag 9 oktober staan er meer dan 40 kinderen aan de start van de 4 mijl!  
De lopers hebben reeds een informatiebrief van ons ontvangen.  
 
Voor de lopers die zich niet hebben aangemeld via school, maar toch graag samen met ons willen starten; 
dat kan natuurlijk! We verzamelen (kinderen en begeleiders) zondag 9 oktober om 12.30 uur bij de school. 
Westerse Drift 98. De officiële starttijd van onze kinderen is om 14.05 uur. Het is de bedoeling dat alle 
kinderen en begeleiders in een schoolshirt lopen of anders graag in een rood shirt. 

 
Verzamelen na de finish  
We verwachten dat onze deelnemers vanaf 14.40 uur kunnen finishen (mits er op tijd wordt gestart). Na de 
finish verzamelen de kinderen en begeleiders aan de rechterkant op de Vismarkt. Meester Arnoldus zal 
proberen er voor alle kinderen te zijn, zodat de kinderen en begeleiders zich bij meester Arnoldus kunnen 
melden. Als alle kinderen en begeleiders binnen zijn, dan wordt er gezamenlijk naar de uitgang gelopen. 
Eenmaal door de uitgang, lopen we met z’n allen door naar Westerhaven waar juf Annebeth met de 
ouders staat te wachten. Juf Annebeth zal in de buurt van de Mc Donald's staan met een schoolshirt in de 
lucht. Goed herkenbaar dus.  
U moet u(w) kind(eren) dus ophalen bij Juf Annebeth. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat  kind en  
ouder/begeleider zich samen afmelden bij juf Annebeth.  
 
We wensen alle lopers ontzettend veel succes en plezier toe! 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
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9. De les over 17 werelddoelen  
 

Vorige week gaven drie ouders van groep 7b een interessante en erg leuke les aan de groepen 6, 7 en 8.  
Ze kwamen vertellen over de 17 betere werelddoelen. Zoals geen honger meer in de wereld, klimaatacties 
en geen armoede in de wereld.  
In de les moest je bedenken wat je zou doen als je president was. Wij hadden bedacht dat alle meisjes 
naar school mogen en dat iedereen op de wereld eten moet kunnen krijgen. Verder moesten we 
bedenken hoe we zelf iets aan die doelen kunnen doen tot en met 10 oktober (de dag van de 
duurzaamheid). De werelddoelen zijn belangrijk omdat iedereen kan helpen op zijn eigen manier voor een 
beter wereld. Alle kleine beetjes helpen!  
Namens Lente en Leonoor, groep 7b 

 

 

 

 

 

10. Unihockeytoernooi Scharlakenhof groepen 5 en 6 

Vandaag was het weer tijd voor het jaarlijkse unihockeytoernooi in het Scharlakenhof. Hier streden 
verschillende scholen in verschillende poules om de prijzen. Het was een leuke en sportieve dag en de 
Nicolaasschool heeft meerdere prijzen binnen gesleept! Dat de eerste prijs bestond uit een voetbal en 2 
tennisballen was helemaal mooi meegenomen. Bedankt aan de aanwezige ouders en grootouders voor 
het halen en brengen, coachen en aanmoedigen! 

 

 

 

  
 

11. Kinderboekenweek bij boekhandel Boomker 

 
Van 9 tot en met 16 oktober staat onze boekhandel vol met kinderboeken en organiseren wij allerlei leuke 
activiteiten. 
  

• Op zondag 9 oktober (15:00 uur) komt Myriam Berenschot net als vorig jaar een leuke 
knutselworkshop geven aan de kleintjes (vanaf 4 jaar). Het wordt een leuk knutselfeestje – en wij 
verzorgen de ranja en knabbels. 

  
• Op woensdag 12 oktober (16:00 uur) komen schrijvers Harm de Jonge en Kasper Peters samen 

voordragen en boeken signeren. Geschikt voor kinderen uit de bovenbouw!  
  

• Tot slot komt op zaterdag 15 oktober (15:00) Tjibbe Veldkamp naar de winkel om voor te lezen uit 
zijn boeken en te signeren. Veldkamp heeft al veel boeken op zijn naam staan, zoals prentenboek 
van het jaar Maar eerst ving ik een monster, en de Agent en Boef serie.  

  
Daarnaast krijgt iedereen die gedurende deze tijd een kinderboek koopt uiteraard het 
kinderboekenweekgeschenk cadeau (zolang de voorraad strekt). Dit jaar is het 
kinderboekenweekgeschenk geschreven door de auteurs van de populaire Waanzinnige boomhut-reeks: 
Andy Griffiths en Terry Denton (vertaald door Edward van de Vendel). Zij zijn de eerste buitenlandse 
auteurs die een kinderboekenweekgeschenk schrijven! 
Met vriendelijke groet, Wicher van den Bemt, Boomker Boeken 

http://www.sintnicolaasschool.nl/

