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1. De week rond … 

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en belangstellenden, 
 
Het was een week waarbij regelmatig de zon scheen, maar felle buien waren er ook.  
Als deze twee weersomstandigheden samenkomen, ontstaat er vanzelfsprekend een regenboog maar 
hoe leuk is het als deze regenboog mooi boven de school hangt. Wij willen u dit mooie plaatje niet 
onthouden. 
  
Helaas moeten wij u mededelen dat wij deze week weer met coronameldingen van kinderen, ouders en 
leerkrachten te maken hebben gehad. Gelukkig hebben wij invallers kunnen plaatsen, zodat alle geplande 
zaken doorgang konden vinden. 
Laten wij allen alert blijven en de bekende hygiënemaatregelen blijven toepassen.  
 
Zaterdag 24 september is de officiële opening van "vernieuwd" Westerholm. Voor 
ons de plek van de oude school. Namens school hebben wij een kunstwerk van de 
kinderen aangeboden.   
 
Wij wensen u een mooi weekend toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke Boon, adjunct - directeur en         
Dennis Assink, directeur - bestuurder       
  

De heer Noordhof, 
bewoner van 
Westerholm neemt 
het kunstwerk in 
ontvangst. 

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

ma 19 t/m 30 september  
 
 

wo 28 sept t/m wo 5 oktober 
zo 2 oktober 
zo 9 oktober 

do 13 oktober 
wo 5 t/m zo 16 oktober 

za 15 oktober t/m zo 23 oktober 
vr 28 oktober 

 
 
 
 
 
 
17.00 – 19.00 uur 

KOP-gesprekken groepen 6 t/m 8 
(Kind-Ouder-Personeel gesprek) 
 
Start kinderpostzegelactie 
Gezinsviering Nicolaaskerk 
De 4 mijl van Groningen 
Boekenfestival 
Kinderboekenweek 
Herfstvakantie 
Herfstwandeling groepen 1-2 

 

3. Update plein en terrein  

  
In 2019 is de projectgroep plein en terrein van start gegaan. Het doel was om het bestaande plein en 
terrein te upgraden en meer mogelijkheden te creëren om te bewegen, te spelen, te verstoppen en te 
chillen. Nu, september 2022, brengen we u het heugelijke nieuws dat er opdracht zal worden gegeven om 
het plein aan te pakken.  
  
Het upgraden van een plein is een zeer kostbare aangelegenheid en we zijn dan ook blij dat we dankzij o.a. 
het WOHP-zomerfestival, donaties vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en subsidie van de gemeente 
Groningen de ontbrekende gelden voor de realisatie van dit project hebben mogen ontvangen.  
Grote dank gaat daarom ook zeker uit naar u als ouders. 
  
Samen met de firma Boerplay is er een mooi ontwerp gemaakt, dat we zo snel mogelijk laten realiseren. 
Wanneer het precies wordt uitgevoerd en hoe het eruit komt te zien, hoort u nog van ons.  
Er komt in ieder geval veel meer groen, schaduw, verstopplekken, goaltjes, een kruipbuis, klimtoestel, 
zitplekken enz.  Uiteraard blijven er nog wensen t.a.v. het plein. Hopelijk kunnen we daar op een later 
moment uitvoer aan gegen. 
  
Zodra wij meer weten wordt u uiteraard op de hoogte gehouden.  
namens de commissie plein en terrein,  juf Jozé 
 
  

 
 
 

4. AVG - privacy voorkeuren  
 

Bij de start op onze school van uw zoon of dochter, wordt u gevraagd uw privacy voorkeuren door te 
geven. Mag hij/zij op de klassenfoto? Mogen wij foto’s gebruiken voor onze nieuwsbrief etc. De door u 
gemaakte keuzes kunt u terugvinden in Parro. U vindt ze bij de gegevens van uw kind(eren). Eventuele 
wijzigingen kunt u hier ook doorvoeren. Zijn er geen wijzigingen in uw voorkeuren, dan hoeft u niets te 
doen.  Alvast hartelijk dank. 
 
 
 
 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
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5. Studiedag 22 september 
 

Zoals u vorige week heeft kunnen lezen, zullen we in de komende periode aan de slag 
gaan met het doorleven van onze (levensbeschouwelijk) identiteit en cultuur van onze 
school.  
  
Tijdens de studiedag hebben we als team o.a. onze visie tegen het licht gehouden. We 
hebben gekeken naar wat we waardevol vinden aan de Sint Nicolaasschool en graag 
willen behouden. Vervolgsessies zijn gericht op het toekomstgerichte perspectief, het 
onderzoeken van eventuele veranderingen en het uitvoeren van passende acties. Onze 
levensbeschouwelijke identiteit loopt hierbij als rode draad door de gesprekken heen. 
  
Vanzelfsprekend zullen wij ons oor breed te luister leggen. Daarom betrekken wij ook graag ouders en 
kinderen bij dit proces. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse geledingen die 
onze school rijk is, zal binnenkort worden geïnformeerd en dient als kritische- en meedenkende partner 
tijdens dit proces.   

6. Fietsen parkeren 
 

Hierbij doen wij een verzoek aan alle kinderen om hun fiets op het betegelde deel te zetten. De overdekte 
fietsenstalling is uitsluitend voor personeel bestemd. Zo houden we de omgeving netjes en overzichtelijk 
en staan alle fietsen op de daarvoor bestemde plek.  

7. Trots op KiVa certificering 
 

"Zien en gezien worden"  is één van de kernwaarden van onze school. Zien dat een leerling of klasgenoot 
het even moeilijk heeft, maar ook gezien worden als je zelf steun nodig hebt. 
 
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het 
tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en 
de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het 
pedagogisch klimaat op school verbeterd. 
Inmiddels werken we bijna 10 jaar met het KiVa programma bij ons op school. Vorig jaar is er ook in groep 
1-2 gestart met KiVa "Rik de Pauw" om de vaardigheden van jongs af aan te leren. In de groepen 5 t/m 8 
vindt twee keer per jaar monitoring plaats. Dit gebeurt in samenwerking met de RUG. Met deze rapporten 
kunnen we daarna als school weer aan de slag, gesprekken voeren en verbeteringen toepassen. 
 
Al een aantal jaren ligt het gevoel van veiligheid van de leerlingen op onze school zeer hoog (gemiddeld 
94%). Ieder jaar worden onze KiVa specialisten getraind en volgen we ook teambreed de ontwikkelingen 
rondom KiVa. 
Deze week kregen we bericht dat we ons vanaf deze maand KiVa-school mogen noemen en hebben de 
KiVa certificering ontvangen. Daar zijn we best een beetje trots op! 
 
Dit neemt niet weg dat we blijven groeien, met elkaar in gesprek moeten blijven en elkaar moeten blijven 
zien. Wij realiseren ons dat er altijd leerlingen zijn waarbij extra zorg nodig is. Samen met kinderen, 
leerkrachten en ouders blijven we werken aan een fijne sfeer op onze mooie school. Neem daarom ook 
altijd contact op met de leerkracht als er zorgen zijn om het welbevinden van uw kind. 
namens het KiVa team Annebeth, Arnoldus en Jozé  

8. Een mooi geschenk 

 
De opa van Marle de Meijer heeft de school een Bass Ukulele geschonken! Heel 
hartelijk dank namens ons allen. Hopelijk komt deze aardige opa eens iets voor ons 
spelen. 
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