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1. De week rond 

Wat opvalt is de rust en de prettige sfeer in de klassen, op de gang en op het plein. Zaken die we allemaal 
erg waarderen en samen onderhouden.  

  
In de kleutergroepen lopen werken en spelen naadloos in elkaar over. De kinderen zijn samen fijn bezig 
binnen het spelend leren. In de groepen 3 wordt er gelezen, geschreven, gerekend en is het spelend leren 
uit de kleutergroep overgegaan in leren leren. Ruimte om nog even te spelen is er heel af en toe ook nog 
even. 
In de groepen 4 tot en met 8 zijn kinderen en leerkrachten, samen met de aanwezige 
onderwijsassistenten, eveneens druk bezig met het lesprogramma van de dag. Daarnaast is er natuurlijk 
aandacht en ruimte voor een leuke groepsvormende activiteit, energizer en/of gesprekken met elkaar.  
Juf Olga, onze muziekleerkracht, geeft haar muzieklessen en meester Rik, onze vakleerkracht gymnastiek, 
geeft actieve groepsvormende activiteiten binnen zijn gymlessen.  
De leerkrachten van de Leerrotonde hebben hun voorbereidingen afgestemd en ontvangen inmiddels de 
eerste kinderen in deze mooie ruimte. Remedial Teaching en ondersteuning is ook weer van start gegaan. 
Kortom, we zijn weer helemaal in bedrijf! 

  
Deze week zijn ook alle enthousiaste klassenouders en de voltalige ouderraad bij elkaar geweest om de 
schoolactiviteiten voor dit jaar te bespreken. Volgende week zijn de informatieavonden voor de groepen. 
Wij hopen u allen dan te mogen ontmoeten om nader kennis te maken in het klaslokaal van uw kind.  
 
Een mooi en hopelijk zonnig weekend toegewenst.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke Boon, adjunct-directeur en  
Dennis Assink, directeur-bestuurder  
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2. Agenda komende periode 
 

ma 12 t/m do 15 september 
ma 19 t/m 30 september  

 
do 22 september 

wo 28 sept t/m wo 5 oktober 
 

zo 9 oktober 
wo 5 t/m zo 16 oktober 

za 15 oktober t/m zo 23 oktober 

19.00 – 21.00 uur 
 
 
Hele dag 
 
 

Informatieavonden  
KOPgesprekken groepen 6 t/m 8 
(Kind-Ouder-Personeel gesprek) 
Studiedag team, alle kinderen vrij 
Start kinderpostzegelactie 
 
De 4 mijl van Groningen 
Kinderboekenweek 
Herfstvakantie 

 

Verjaardagskalender gemaakt door groep 5a 

 

 

 

 

 

 

 

3. De leerrotonde 
  

Op de Sint Nicolaasschool is de Leerrotonde dé plek voor gerichte ondersteuning met betrekking tot 
cognitief talent. Het ontwikkelen van leervaardigheden staat centraal in de begeleiding van alle leerlingen 
die hierin extra aandacht behoeven. Tijdens de wekelijkse coaching momenten voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen ligt de focus op executieve functieontwikkeling. Er vindt o.a. begeleiding plaats 
op het te maken plus-/verrijkingswerk, creëren van autonomie bij de leerling en het ontwikkelen van 
leervaardigheden. Er worden zowel momenten individueel als in peer-groups gepland, zodat leerlingen 
vakoverstijgend met en van elkaar kunnen leren. Wanneerdoor de groepsleerkracht wordt gesignaleerd 
(door de groepsleerkracht) dat een leerling specifieke ondersteuningsbehoeften heeft, wordt de leerling 
aangemeld bij de Leerrotonde. De signalering wordt uitgevraagd en gespecificeerd aan de hand 
van SiDi PO. Wanneer uit de resultaten blijkt dat de leerling extra uitdaging behoeft, zal o.a. gestart 
kunnen worden met Levelwerk. Ook wordt getoetst (bij zowel leerling, leerkracht als ouders) of de leerling 
extra ondersteuning nodig heeft in de ontwikkeling van executieve functies. De begeleiding op het 
Levelwerk en coaching op leervaardigheden en zelfsturing vindt wekelijks plaats in de Leerrotonde. 
Geregeld vinden evaluatiemomenten met de groepsleerkracht, ouders en andere betrokkenen plaats. Een 
vaststaand concept waarbij de driehoeksverhouding tussen alle partijen optimaal benut wordt.   
Voor vragen kunt u terecht bij de intern begeleider of de leerkrachten van de leerrotonde. 
 
Hartelijke groet, Ruby van der Mark, Intern begeleider 
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4. Stagiaires  
 

Ook dit jaar hebben wij stagiaires van de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) in verschillende groepen 
geplaatst. Het is fijn dat deze toekomstige leerkrachten bij ons op school ervaring op kunnen doen en 
participeren in ons hele onderwijsgebeuren. Als school hebben we onze stagiaires veel te bieden op het 
gebied van schoolklimaat en onderwijskwaliteit.  
Wij wensen hen dan ook een plezierige en leerzame tijd toe. Via de klassenapp hoort u of er een stagiaire 
in de groep van uw kind aanwezig is en zal hij/zij zich aan u voorstellen.  

5. Even voorstellen  
 

Mijn naam is Inger Wolf, 31 jaar en woonachtig in Borger.  
Ik volg de opleiding Leraar Basisonderwijs, deeltijd verkort aan de 
Hogeschool KPZ in Zwolle. Momenteel zit ik in mijn laatste (3e) jaar. In mijn 
vrije tijd wandel ik graag met mijn hondje en ook sla ik graag een balletje 
op de tennisbaan.  
Per 5 september ben ik gestart als onderwijsassistent voor groep 7a 
(maandagochtend) en groep 8b (dinsdag- & donderdagochtend).  

6. Gezonde traktaties 

Zo aan het begin van het schooljaar komen kinderen uit de groepen 3 t/m 8 die jarig zijn (geweest) graag 
naar de directie en het kantoor, om een cadeautje en verjaardagskaart te halen, een traditie van jaren. 
Vaak laten ze iets lekkers voor de juffen en meesters achter. Hoe heerlijk wij dit ook vinden en hoe attent 
ook van u, wij hebben vorig jaar besloten dat het voor alle teamleden gezonder is om niet overmatig te 
snoepen. Daarnaast is het naar de kinderen toe geen goed voorbeeld.  

7. Gevonden voorwerpen 
 

De gevonden voorwerpen die op school liggen, worden aanstaande maandag 12 september uitgestald in 
de aula. De groepen gaan er met hun leerkracht langs. Aan u het verzoek om er na schooltijd ook even 
langs te lopen. Alles wat uiteindelijk overblijft gaat naar Kledingbank Maxima.  
Heeft u een vraag over iets dat u kwijt bent, dan kunt u contact opnemen met Reina Hennink.   
Dat kan op maandag(hele dag), dinsdagmorgen, woensdagmorgen of donderdag(hele dag) via het 
telefoonnummer: 050 534 6750, of per e-mail naar: reina.hennink@sintnicolaasschool.nl. 

8. Aanbeveling: inschrijven broertjes/zusjes  
 

Wij adviseren u om jongere broertjes/zusjes van reeds schoolgaande kinderen tijdig in te schrijven, 
tenminste wanneer u ze in de toekomst ook naar de Sint Nicolaasschool wilt laten gaan. Op dit moment 
is er in alle instroomgroepen nog plek, maar de ervaring heeft geleerd dat sommige groepen ineens snel 
vol kunnen lopen. U kunt een e-mail sturen naar henrieke.jager@sintnicolaasschool.nl. 
om een inschrijfformulier op te vragen of eventueel om te laten checken of ook uw jongste(n) is/(zijn) 
ingeschreven.   

9. Start 4 mijl training 
 

Om onze deelnemers aan de 4 mijl goed voor te bereiden, organiseren we de 4 mijl training. 
Deze training wordt gegeven door meester Arnoldus en meester Rik. We gaan twee keer trainen. De 
trainingsmomenten staan gepland op donderdag 15 en 29 september. De training vindt plaats tijdens de 
pauze op de donderdagmiddag van 12.10 - 12.40 uur bij gymzaal ‘Het Buut’. Kinderen kunnen zich 
aanmelden voor de training bij hun eigen juf of meester. Deelname is vrijwillig. Denk om sportieve kleding 
en buitengymschoenen op de trainingsdagen.  
Mocht u uw kind(eren) nog niet hebben aangemeld voor de 4 mijl, dan kan dit via Reina Hennink e-mail: 
reina.hennink@sintnicolaasschool.nl. U ontvangt dan van haar een inschrijfformulier. Deelname aan de 4 
mijl van Groningen is vanaf groep 5. 
Met sportieve groet, Meester Arnoldus en meester Rik 
 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
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10. WOHP Zomerfestival 2022 update  

 
Namens de WOHP commissie willen we jullie allereerst nogmaals bedanken voor jullie aanwezigheid en 
de vele positieve reacties op het WOHP zomerfestival! Wat was het een fantastische afsluiting van het 
schooljaar! 
 
Jullie hebben daarnaast ook in groten getale en vol enthousiasme loten gekocht voor de WHOP loterij. 
Velen hebben we blij kunnen maken met mooie prijzen.  
 
Maar door jullie deelname aan de WOHP loterij, kunnen we ook € 4290,- bijdragen aan een speeltoestel 
voor het speelplein. 
 
Hartelijk bedankt allemaal! 
De schoolplein commissie zal jullie informeren als er een speeltoestel gekozen is. 
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