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 Nieuwsbrief 
 
 

Nummer 13 25 november 2022 Week 47 
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1. De week rond … 
 
De week begon met een studiedag. De studiedag stond in het teken van de identiteit van de Sint 
Nicolaasschool.  
De kinderen hebben genoten van een lang weekend en hadden er dinsdag weer helemaal zin in.  
 
Het eerste sinterklaasfilmpje “De Valse Noot” werd deze week door alle kinderen bekeken.  
We zijn benieuwd naar hoe dit gaat aflopen. Wij verheugen ons dan ook op het vervolg.   
 
Vanmorgen werd er hard gewerkt om voor iedere groep en voor de school een adventskrans te maken.  
Ondanks een kleine groep ouders die juf Reina konden helpen is, het weer gelukt.  
Zo kunnen we maandag het eerste kaarsje aansteken.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen u een fijn en gezellig weekend toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke Boon, adjunct - directeur en  
Dennis Assink, directeur - bestuurder 

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

                            Vr 25 november 2022   
ma 28 november 2022                             
 wo 30 november 2022 

                                            
                                  ma 05 december 2022 

                                di 13 december 2022 
                              do 22 december 2022 
                              do 22 december 2022 

                                               
                                     vr 23 december 2022 
                                    za 24 december 2022 
                                             zo 8 januari 2023 

 
19.30 - 21.00 uur 
19.30 - 21.00 uur 
 
 
 
12.00 uur 
17.00 - 19.00 uur 
 
12.00 uur  
09.30 uur 

Adventskransen maken 
Ouderavond identiteit en visie 
Ouderavond identiteit en visie 
 
Sintviering 
Mini basketbaltoernooi Scharlakenhof gr 7 en 8 
Alle kinderen vrij 
Kerstdiner en kerstviering in de kerk 
(voor alle kinderen) 
Start kerstvakantie 
Nicolaaskerk: gezinsviering Kerstavond 
Nicolaaskerk: Driekoningen 

 
 
 
3. Ontruimingsoefening 
 
Vorige week vrijdag hebben we een niet aangekondigde ontruimingsoefening gehouden. Rond 8.45 uur 
ging het signaal af dat we de school moesten ontruimen. 
Zonder paniek verlieten leerkrachten en kinderen het gebouw en na een dubbele controle (buiten en 
binnen) wisten we binnen 4 minuten zeker dat iedereen veilig buiten was. 
5 minuten later was iedereen weer aan het werk alsof er niets gebeurd was. Fijn om te weten dat we 
iedereen zo vlot in veiligheid kunnen brengen. 
  

4. Smoelenboek teamleden op de website 

Vanaf heden staan alle teamleden met hun functie en mailadres in het smoelenboek van de website. 
Neem gerust even een kijkje. Middels deze link komt u direct op de juiste pagina van de website. 

5. Adventskransen 

Vandaag is juf Reina samen met een aantal ouders gestart met het maken van de Adventskransen voor 
alle groepen. We willen deze ouders heel hartelijk danken.  
Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest. De adventskrans staat voor het naderende licht.  
Op iedere adventszondag wordt één kaars ontstoken, net zolang tot op de laatste zondag vier brandende 
kaarsen het naderende kerstfeest aankondigen.  
U leest hier meer over in de bijlage van deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
https://www.sintnicolaasschool.nl/onze-school/teamleden/
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6. Uitnodiging ouderavond 

 
Zoals inmiddels bekend is, organiseren wij op maandagavond 28 november en woensdagavond 30 
november een ouderavond waarin we samen spreken over de identiteit en de waarden van de Sint 
Nicolaasschool. U kunt zich nog steeds aanmelden voor één van de twee avonden. Wij hopen u dan te 
zien. Aanmelden voor een ouderavond kan middels deze link: https://forms.office.com/r/L1i20SbR0P .  

7. Atelier 

Afgelopen vrijdag 18 november zijn wij gestart met het Atelier. De volgende activiteiten staan op het 
programma: yoga, graffiti, gitaar en djembé, druktechnieken, spelshow, spellen, natuniek, papier-maché, 
schaken, fotografie, kleien, houtbewerken, tekenen, solderen, programmeren, grime en koken. 

 

 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
https://forms.office.com/r/L1i20SbR0P

