
 

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

 

 

 Nieuwsbrief 
 
 

Nummer 06 30 september 2022 Week 39 

 
 
 

In deze nieuwsbrief 

1. De week rond 
2. Agenda komende periode 
3. Oproep hulpouders Atelier 
4. Schoolagenda 
5. Uitreiking KiVa certificaat 
6. Oefenen voor de 4 mijl 
7. Kinderpostzegelactie 
8. Sint Nicolaasschool gaat GiGa Groen tijdens de Kinderboekenweek 2022 
9. Aboriginal Dot Art door groep 7b 

 

1. De week rond … 

Geachte ouders, verzorgers, kinderen en belangstellenden, 

 
De week begon met regen, veel regen. De herfst is begonnen.  
In de groepen wordt er fijn en flink gewerkt. Er worden mooie creatieve werken gemaakt.  
 
Deze week is het de week Tegen Pesten. Dit past natuurlijk goed bij de KiVa certificering.  
U leest hier meer over in deze nieuwsbrief onder kopje 5. 
 
Op 5 oktober start de Kinderboekenweek. We zullen de Kinderboekenweek feestelijk openen op het plein. 
U leest hier meer over in deze nieuwsbrief onder kopje 8. 
Tevens is het op 5 oktober “de dag van de leraar”. We maken er een mooie dag van. 

  
Wij wensen u allen een prettig weekend toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke Boon, adjunct - directeur en 
Dennis Assink, directeur - bestuurder  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het kader van de Kinderboekenweek hebben 
 de kinderen van de groepen 4 een “leesmonster” gemaakt. 

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

wo 28 september t/m wo 5 oktober 
zo 2 oktober 

wo 5 oktober 
wo 5 oktober 

wo 5 t/m zo 16 oktober 
 

zo 9 oktober 
do 13 oktober 

za 15 t/m zo 23 oktober 
vr 28 oktober 

 
                                            ma 21 november 

 
 
08.20 – 08.35 uur 
 
 
 
 
17.00 – 19.00 uur 
 
 
 
hele dag 

Start kinderpostzegelactie 
Gezinsviering Nicolaaskerk 
Opening Kinderboekenweek op het plein 
Dag van de leraar 
Kinderboekenweek (zie schema in deze 
nieuwsbrief) 
De 4 mijl van Groningen 
Boekenfestival(tentoonstelling) 
Herfstvakantie 
Herfstwandeling groepen 1-2 
 
Studiedag, alle kinderen vrij  

 

3. Oproep hulpouders Atelier 
 

Na de herfstvakantie starten we met een nieuwe cyclus van het Atelier.  
Tijdens het Atelier op de vrijdagmiddagen (van 13:05 -14:20 uur) krijgen de kinderen uit de groepen  
5 tot en met 8 diverse technieken en lessen aangeboden die in het reguliere programma niet of weinig 
aan bod komen. U kunt daarbij denken aan druktechnieken, djembé, solderen, goochelen en nog veel 
meer.  
 
Doelstellingen van het Atelier is kinderen o.a. laten kennismaken, omgaan en samenwerken met andere 
kinderen. De groepjes zijn daarom samengesteld uit de verschillende klassen en bestaan uit ongeveer 14 
leerlingen. Eén cyclus bestaat uit een cluster van 4 weken. Dit schooljaar zullen er drie cycli plaatsvinden in 
november, januari, februari en in maart. 
 
Oproep: 
Eén van de meest populaire onderdelen van het Atelier is al jaren ‘koken’.  
Tijdens dit Atelier worden samen met de kinderen verschillende gerechtjes en hapjes bereid.  
Na jaren van tomeloze inzet van Madelon en Karolien, zijn we nu op zoek naar nieuwe ‘(sous-)chefs’ die het 
leuk vinden om dit onderdeel op zich te nemen.  
Voor meer informatie en details kunt u terecht bij juf Reina (conciërge), juf Ingeborg (1/2e) of meester 
Elmer (groep 8b).  
 
Wilt u op een andere manier participeren in het Atelier, bijvoorbeeld met een eigen onderdeel, dan horen 
wij dat uiteraard. U kunt zich aanmelden via de mail:  
Reina Hennink:   reina.hennink@sintnicolaasschool.nl  
Ingeborg Pater:  ingeborg.pater@sintnicolaasschool.nl 
Elmer Mols:   elmer.mols@sintnicolaasschool.nl 
 
Alvorens hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, juf Reina, juf Ingeborg en meester Elmer 
 

4. Schoolagenda 

 
Voorheen kon u zich abonneren op de schoolagenda. De schoolagenda werd gevuld middels Google en 
ICloud. Met de komst van de nieuwe website is deze functie niet meer in werking. De activiteiten van de 
school kunt u teruglezen in de nieuwsbrief en op de nieuwe website: Agenda (sintnicolaasschool.nl). 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
mailto:reina.hennink@sintnicolaasschool.nl
mailto:ingeborg.pater@sintnicolaasschool.nl
mailto:elmer.mols@sintnicolaasschool.nl
https://www.sintnicolaasschool.nl/actueel/agenda/
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5. Uitreiking KiVa certificaat 

In de nieuwsbrief van vorige week heeft u kunnen lezen dat wij ons vanaf heden een KiVa-school mogen 
noemen. Teun Dammer en Rozalie Lugtenborg uit groep 6b mochten op hun verjaardag het certificaat in 
ontvangst nemen. Dubbel feest! Ze zijn dan ook erg trots, en wij natuurlijk ook! 
 

                                           Teun en Rozalie uit groep 6b nemen het KiVa-certificaat in ontvangst. 
 

6. Oefenen voor de 4 mijl 

Als afsluiting van de 4 mijl training organiseren wij op woensdag 5 oktober de oefen 4 mijl.  
Hier zetten we de puntjes op de “i” om zondag 9 oktober allemaal onze toptijd neer te kunnen zetten. 
We verzamelen om 13.15 uur bij gymzaal Het Buut en lopen vanaf daar naar de start van ons 
oefenparcours. Hier kunnen de kinderen meerdere ronden van een mijl lopen. Wanneer de tijd voorbij is, 
lopen we met zijn allen weer terug naar Het Buut en ronden daar om 14.15 uur af. Zorg dat je in 
hardloopkleding verschijnt bij Het Buut. Je kan een tasje meenemen om je jas en bidon met water in mee 
te nemen naar het parcours.   

Opgeven voor de oefen 4 mijl kan bij meester Rik via dit emailadres: rik.smit@sintnicolaasschool.nl. 
Hopelijk tot dan! 
Met sportieve groet, meester Arnoldus en meester Rik 
 

7. Kinderpostzegelactie 

Wellicht heeft u al kinderen uit de groepen 7 en 8 aan de deur gehad. Afgelopen woensdag is de 
kinderpostzegelactie van start gegaan. De actieweek loopt t/m 5 oktober.  
Het thema van dit jaar is: “Geef kinderen wind mee”.  U leest er meer over in onderstaande link: 
Kinderpostzegels - Samen maken we het verschil . 

 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
mailto:rik.smit@sintnicolaasschool.nl
https://www.kinderpostzegels.nl/
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8. Sint Nicolaasschool gaat GiGa Groen tijdens de Kinderboekenweek 2022 

Op 5 oktober start de landelijke Kinderboekenweek (KBW).  
Ook op school besteden wij uitgebreid aandacht aan het lezen van boeken, luisteren naar mooie verhalen 
en het zelf leren schrijven van verhalen. 
 
Hierbij ontvangt u het schema: 

Woensdag 5 oktober 08.20 - 08.35 uur: 
Groepen 1 t/m 8: opening KBW op de pleinen rondom school. Laat u verrassen!  
 
Vrijdag 7 oktober:  
Groepen 5 t/m 8: leesmarathon.  
De kinderen moeten 's middags een leesboek en kussen meenemen.  
Een onesie aan mag.  
 
Maandag 10 oktober: 
Groepen 1 t/m 8: voorleeskring. 
Alle meesters en juffen lezen voor in eigen klas.  
De kinderen mogen zelf door de school lopen en kiezen waar ze gaan luisteren naar mooie verhalen. 

Donderdag 13 oktober 17.00 - 19.00 uur: 
Boekenfestival en afsluiting Kinderboekenweek. 

Onder het genot van een hapje en drankje is iedereen (familie en vrienden) welkom om te komen kijken 
en luisteren naar creaties van de Sint Nicolaasschool gemaakt door de kinderen tijden de 
Kinderboekenweek. Zie ook "de special boekenfestival" verstuurd via de Ouderraad. 

Tijdens de KBW zullen in elke groep nog leuke extra activiteiten plaatsvinden: bezoek aan de 
boekenwinkel, vossenjacht, gastsprekers etc. Via de groepsapp en Parro zullen de OR leden en 
leerkrachten vragen om uw hulp. Alleen met uw hulp kunnen we er samen een GiGa groene, leuke 
Kinderboekenweek van maken voor onze kinderen! 
Met vriendelijke groet,  juf Annebeth van Koldam, leerkracht groep 5b 
 

9. Aboriginal Dot Art door groep 7b 

De kinderen uit groep 7b hebben dit prachtige kunstwerk gemaakt. Met een wattenstaafje worden steeds 
kleine stipjes verf aangebracht. Zie hier het eindresultaat: 

 

http://www.sintnicolaasschool.nl/

