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1. De week rond 

Het was een week van ontmoetingen, waarbij u als ouders de informatieavond(en) heeft bezocht.  
Wat fijn dat er zoveel ouders zijn geweest op de informatieavonden. Een mooie gelegenheid om nader 
kennis te maken met elkaar, te luisteren naar specifieke informatie over de groep, de klas te bekijken 
en u informatie te geven over de nieuwe methoden voor rekenen en taal.     
      
  
Wellicht heeft u ook de berichten in de media gelezen over de vertraagde levering van 
schoolmaterialen. Helaas ondervinden wij, net als vele andere scholen in Nederland, hier ook hinder 
van. Gelukkig is het overgrote deel van alle bestelde materialen nu binnen. Wij verwachten het 
resterende deel ook zeer spoedig. 
  
Vanmorgen wordt de juffendag van de groepen 1 en 2  feestelijk gevierd met een bezoek aan de 
speeltuin en de kinderboerderij in het Stadspark in Groningen.   
 
Wij wensen u een goed weekend toe! 
 
Met vriendelijke groet, 

  
Marijke Boon, adjunct-directeur en  
Dennis Assink, directeur-bestuurder   

  
 
 

  
  
  

  
Een warm ontvangst tijdens de informatieavond(en),  
met dank aan Reina Hennink, conciërge  
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2. Agenda komende periode 
 

vr 16 september 2022 
ma 19 t/m 30 september  

 
do 22 september 

wo 28 sept t/m wo 5 oktober 
 

zo 2 oktober 
zo 9 oktober 

wo 5 t/m zo 16 oktober 
za 15 oktober t/m zo 23 oktober 

 
 
 
Hele dag 
 
 

Juffendag groepen 1 en 2 
KOP-gesprekken groepen 6 t/m 8 
(Kind-Ouder-Personeel gesprek) 
Studiedag team, alle kinderen vrij 
Start kinderpostzegelactie 
 
Gezinsviering Nicolaaskerk 
De 4 mijl van Groningen 
Kinderboekenweek 
Herfstvakantie 

 

De groepen 3 hebben het woordje “aap” geleerd. 

3. Individuele leerlingbespreking 

Deze week stond voor onze intern begeleider (IB-er) en de leerkrachten o.a. in het teken van de  
groeps- en leerlingenbespreking. Hierbij bespreken de IB-er en de leerkracht alle kinderen uit de klas. Het 
doel hiervan is om goed in beeld te hebben op welke wijze wij de kinderen zo goed mogelijk kunnen 
bedienen. Ook biedt het gesprek ruimte voor leerkrachten om ondersteunende vragen te stellen die 
bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs. 

4. KOP-gesprekken groepen 6 t/m 8 
 

Van 19 t/m 30 september vinden in de bovenbouw de KOP-gesprekken plaats. De KOP-gesprekken 
vervangen de gesprekken in november. De gesprekken in november komen hiermee dus te vervallen voor 
de groepen 6 t/m 8. 
 
5. Plein en terrein 

 
Over het algemeen ligt ons plein/terrein er netjes bij. Dit is voor een groot deel te danken aan het feit dat 
onze kinderen weten dat je afval in de afvalbak gooit en dat er relatief weinig jeugd "hangt" op het plein. 
Het heeft echter ook te maken met het onderhoud aan de heg/struiken, het feit dat het plein regelmatig 
geveegd wordt en de inzet van onze conciërge (juf Reina). Kortom, samen houden we het netjes en dat is 
fijn! Komende week meer over plein en terrein. 

6. Kinderboekenweek 
 

Van 5 tot en met 16 oktober is de kinderboekenweek met als thema ‘GI-GA-GROEN!’.  Ook dit jaar zullen er 
verschillende activiteiten worden georganiseerd.   
Op donderdag 13 oktober wordt het afsluitende ‘BOEKENFESTIVAL’ gehouden. Daarvoor worden alle 
kinderen, ouders, opa’s, oma’s en verzorgers op school uitgenodigd om alles wat de kinderen hebben 
gemaakt in de klas te bekijken. Uiteraard onder het genot van het lekkers dat door jullie zal worden 
gebakken. Alle hapjes en baksels worden verkocht in de klassen. Met het geld dat we ophalen wordt het 
schoolplein weer een stukje mooier gemaakt, zodat naar buiten gaan nog leuker wordt!   
Om dit feest te kunnen organiseren, is jullie hulp weer nodig, binnenkort zal via de klassenouders een 
oproep worden gedaan voor hulp tijdens het boekenfestival. Heel fijn als jullie kunnen helpen! 
We hopen jullie allemaal te zien op donderdag 13 oktober van 17.00 – 19.00 uur. 
 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
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7. Bericht van de Raad van Toezicht  
 

De RVT heeft het schooljaar 2021-2022 formeel goed afgesloten met een overleg met de 
medezeggenschapsraad. Het thema in de gezamenlijke bijeenkomst was aanpak traject visie van de 
school: wie/wat wil de Nicolaasschool zijn? Dennis Assink zal als bestuurder-directeur dit traject in het 
schooljaar 2022-2023 in samenspraak met de verschillende geledingen verder vormgeven.  
Informeel heeft de RvT op 12 juli kennisgemaakt met WOHP, een bijzonder en mooi voorbeeld van wat ‘Wij 
van de Nicolaasschool’ betekent, en hetgeen wordt uitgestraald door de gezamenlijke inspanning van 
ouders, team en leerlingen. Erg mooi om te zien, vonden we, dat ook veel oud-leerlingen aanwezig waren 
en/of een actieve bijdrage leverden. We geven graag een compliment aan de organisatie. 
 
Nu onze blik naar het komende jaar. Waar we voor een volledig schooljaar de bestuurder-directeur 
kunnen ondersteunen als sparringpartner en toezicht houden op het door hem vorm te geven beleid. 
Aandacht krijgt daarbij allereerst de hiervoor genoemde ontwikkeling op visie/missie alsook 
doorontwikkeling van de identiteit en de cultuur van de school, uiteraard gekoppeld aan gezond financieel 
beleid. Tevens zal er onder andere aandacht zijn voor behoud van goede onderwijskwaliteit en stabiliteit 
m.b.t. de personele bezetting.  
In het najaar van 2022 zijn we als RVT een jaar in functie. We nemen daarom de tijd en ruimte voor een 
zelfevaluatie, om vandaar uit als functionerend toezichthoudend orgaan alsook in de samenwerking met 
de directeur-bestuurder verbeterpunten te ontdekken. 
We wensen als RvT iedereen een productief en succesvol nieuw schooljaar toe, en zullen ook in 2022-2023 
af en toe via de nieuwsbrief iets van ons laten horen. 
Namens Xandra Reinke, lid Raad van Toezicht 

8. Bericht van de MR 

  
Afgelopen maandag (12 september) heeft er een MR-vergadering plaatsgevonden.  
Dit was de eerste MR-vergadering van dit schooljaar in nieuwe samenstelling.  
Namens de leerkrachten heeft juf Annebeth zitting genomen in de raad. Ze vervangt hierbij meester 
Harry. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen.  

• Doornemen van de schoolgids 2022-2023. Na een paar aanpassingen heeft de MR ingestemd met 
de voorgestelde versie.  

• Werkkostenregeling. Deze is ook uitvoerig met het team zelf besproken waarbij de 
personeelsgeleding van de MR instemming heeft gegeven.  

• Schooljaarverslag. Hierbij is ook instemming verleend na een paar kleine aanpassingen.  
• Een terugblik op het overleg tussen MR, RvT en de directeur-bestuurder van 4 juli 2022. 

Tevredenheid was er over de gezamenlijke sfeer en de gedeelde consensus over het belang om 
aan de slag te gaan met doorleven van de identiteit en cultuur van onze school. Dit gaat gepaard 
met het herijken van de onderwijsvisie. Onder leiding van Dennis Assink zal een werkgroep 
worden gevormd om met dit vraagstuk aan de slag te gaan. Heb je als ouder belangstelling om 
hierover mee te praten, dan ben je zeer welkom! Laat het ons weten via onderstaand emailadres.  

• Begroting ouderbijdrage 2022-2023. De MR is akkoord gegaan met de begroting. Daarnaast is 
besloten om een deel van de private gelden toe te wijzen aan de bouw van een nieuw schoolplein. 
De wens is uitgesproken richting de directie om het nieuwe schoolplein zo snel mogelijk te 
realiseren.  

Vanuit de MR komt via de eerstvolgende nieuwsbrief het jaarverslag beschikbaar over afgelopen 
schooljaar.  
 
De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data:   

Ma 31 oktober 2022 ma 20 maart 2023 
Ma 12 december 2022 ma 08 mei 2023 
Ma 30 januari 2023 ma 26 juni 2023 

  
De vergaderingen zijn openbaar; bij interesse kunt u aanwezig zijn. Wel graag van tevoren aangeven.   
Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u ons rechtstreeks aanspreken of zijn wij te bereiken via 
MR@sintnicolaasschool.nl.    
Namens de MR, Thomas Bugel  
 
 
 
 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
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9. Bericht van de OR 

 
Het nieuwe schooljaar is inmiddels drie weken oud en ook de Ouderraad is alweer volop in bedrijf. Vorige 
week zijn we in de nieuwe samenstelling bijeen geweest. We hebben tijdens de eerste vergadering 
kennisgemaakt met alle nieuwe klassenouders en we zijn blij dat we ook dit jaar weer een groep 
enthousiaste en creatieve ouders hebben om mee te werken.  
 
De belangrijkste taak van de ouderraad is het assisteren van het team bij de organisatie van evenementen 
op school en in de klas. De Kinderboekenweek, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, de oliebollen op de laatste 
schooldag voor de kerstvakantie, Pasen en het WOHP Zomerfestival: mooie tradities op de Nicolaasschool 
waarvoor de ouderraad zich met veel plezier inzet.  
 
We heten de nieuwe klassenouders ook langs deze weg hartelijk welkom in de ouderraad en we wensen 
alle kinderen, ouders en het team van onze school een heel fijn schooljaar! 
Namens Mirjam de With en Rebecca Fousert, voorzitters OR 

10. Nieuwsbrief via Parro 
 

Vanaf de start van dit schooljaar ontving u de nieuwsbrief via de mail. We hebben 
echter gemerkt dat bij velen van u de Parro-app de voorkeur heeft. De nieuwsbrief zal 
vanaf heden dan ook weer via de Parro-app worden verzonden. 

11. Corona 
 

Er zijn op dit moment geen coronamaatregelen. Wel zijn er basisadviezen om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken, namelijk: 

• handen wassen; 
• hoesten en niezen in je elleboog; 
• geen handen schudden; 
• met klachten (zelf)testen; 
• thuisblijven na een positieve (zelf-)test; 
• ventileren. 

  
Testen bij klachten 
Heb je klachten die passen bij corona? Of heb je contact gehad met een besmet persoon? Doe dan altijd 
een zelftest.  Dit geldt ook voor kinderen. Het is vooralsnog nog steeds mogelijk voor kinderen om gratis 
zelftest vanuit school mee naar huis te krijgen. Dit loopt via de groepsleerkracht. Op de website van GGD 
Groningen kun je kijken of je bij de GGD een test kunt laten doen. 
  
Thuisblijven of niet?  
Kijk voor een snel overzicht om te weten of je thuis moet blijven naar de actuele beslisboom van Boink. 
Deze beslisboom kan gebruikt worden voor alle leeftijden, zowel kinderen als volwassenen. 

12. Uitnodiging gezinsviering Nicolaaskerk 

Beste ouders en kinderen, 
 
Op zondag 2 oktober houden we onze eerste gezinsviering na de zomerperiode. Wat fijn om elkaar weer 
te kunnen zien en spreken.  
 
De viering zal gaan over Franciscus, zoals eigenlijk altijd rond deze tijd van het jaar. Franciscus kennen we 
vooral van de mooie verhalen over zijn aandacht die hij voor de dieren had en de schepping. Deze keer 
gaan we vooral vertellen over de inzet en zorg van Franciscus voor de armen en zieken. Want ook dat vond 
hij belangrijk.  
 
Graag nodigen we iedereen uit in de Nicolaaskerk om te komen luisteren naar de mooie verhalen en mee 
te zingen tijdens deze viering.  
Het kinderkoor onder leiding van Sievert Holman geeft een vrolijke muzikale invulling aan onze 
gezinsviering. Komen jullie ook?  
 
Na de viering is er koffie, thee en limonade.  
Namens de Kind in de Kerk werkgroep, Floortje Hobma 
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