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1. De week rond 

 
De eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar is goed gestart. Iedereen is 
veilig teruggekomen en dat is ontzettend fijn! 
  
Bij aankomst op school klonk er muziek op het onderbouwplein. Kinderen en 
ouders liepen direct op het geluid af en ontmoetten daar klasgenoten, ouders 
en de meesters en juffen van de school. We zijn het schooljaar dan ook vrolijk 
met elkaar begonnen middels muziek van de djembé en een kort 
welkomstwoord.  
  
Blije gezichten alom, maar natuurlijk ook wel een paar gespannen koppies. 
Een nieuw schooljaar is altijd even spannend. Zeker als je hier pas bent 
komen wonen en/of voor het eerst naar school gaat.  
  
In deze eerste week hoorden wij van, met name de nieuwe leerlingen, dat het leuk is op de  
Sint Nicolaasschool. Ze vinden de rust fijn en zijn blij dat ze al een speelafspraak hebben kunnen maken 
voor na schooltijd. De klassenouders van de ouderraad hebben de nieuwe kinderen en hun gezinnen 
betrokken bij de start en de kennismaking. Fijn dat onze nieuwe kinderen snel hun draai lijken te vinden 
en warm worden ontvangen. Wij van de Sint Nicolaasschool! 
  
Deze week zijn we gestart met de nieuwe rekenmethode WIG 5 (Wereld In Getallen). Zoals eerder gemeld 
werken de groepen 6-8 met de digitale versie. De overige groepen werken op papier.  
Ook groep 3 is gestart met een nieuwe moderne rekenmethode genaamd Semsom. In de groepen 4-8 ligt 
ook een nieuwe methode voor taal en spelling (PIT). Tijdens de informatieavond hoort u hier meer over.  
  
De kinderen kregen deze week ook allemaal een eigen hoofdtelefoon vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. 
Ze waren er zeer content mee en beloofden er zuinig mee om te gaan.   
Kortom, we beleven met elkaar een mooie en goede eerste schoolweek.  
 
Voor straks wensen we u allen een mooi, zonnig en fijn 
weekend toe. 
 
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 
do 22 september 

wo 28 sept t/m wo 5 oktober 
Zo 9 oktober 

wo 5 t/m zo 16 oktober 

19.00 – 21.00 uur 
Hele dag 
 
 

Informatieavonden  
Studiedag team, alle kinderen vrij 
Start kinderpostzegelactie 
De 4 mijl van Groningen 
Kinderboekenweek 

 

3. Informatieavond(en) 2022-2023 

Geachte ouders en verzorgers,  
 
Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de informatieavond(en).  
De informatieavonden staan gepland op 12, 13, 14 en 15 september (zie onderstaand schema) en vinden 
plaats in het klaslokaal van uw kind. De informatieavond(en) staan onder leiding van de 
groepsleerkracht(en) van uw kind. We hopen u te zien op de informatieavond(en). Graag tot dan! 
 

 
 
 

Ma 12 september Di 13 september Wo 14 september Do 15 september 

19.00  - 20.00 uur Groepen 1-2 Groepen 6 Groepen 4 Groepen 3 
20.00 - 21.00 uur  Groepen 5 Groepen 7 Groepen 8 

  
 
 

4. Ziekmeldingen doorgeven via Parro 
  
Vanaf dit schooljaar kunt u eventuele ziekmeldingen van uw kind(eren) doorgeven via de Parro-app. 
Meldingen worden direct in ons administratiesysteem verwerkt, zodat de leerkrachten in één 
oogopslag kunnen zien wie er ziekgemeld is. Uiteraard is er ruimte voor een toelichting van uw kant. 
Wie toch liever telefonisch een ziekmelding door wil geven, mag dat natuurlijk doen. Meldingen via 
Parro hebben vanaf nu echter onze voorkeur. 
  
Indien u de Parro-app nog niet heeft, dan kunt u deze eenvoudig op uw telefoon of tablet installeren. 
Het doorgeven van een ziekmelding via de Parro-website is ook mogelijk. 
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5. Nieuwe website Sint Nicolaasschool 
 

Met gepaste trots attenderen we u op onze nieuwe website. De website fungeert enerzijds als bron 
van informatie voor ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een basisschool. Anderzijds vindt u er als 
ouder/verzorger een aantal relevante items zoals het vakantierooster, de studiedagen en het 
gymnastiekrooster.   
  
U vindt de nieuwe website via www.sintnicolaasschool.nl . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Nieuwe koptelefoons 

Alle kinderen uit de groepen 3-8 hebben afgelopen week een nieuwe koptelefoon uitgereikt gekregen. 
Deze is bestemd voor eigen gebruik en verhuist mee naar opvolgende leerjaren. Kinderen kunnen nu dus 
nog makkelijker gesproken tekst volgen tijdens het werken op hun Chromebook zonder dat anderen 
afgeleid worden. In de kleutergroepen is ook een aantal extra sterke koptelefoons afgeleverd. Alle 
koptelefoons zijn aangeschaft uit de pot van de vrijwillige ouderbijdrage. Zonder deze bijdrage was 
bovenstaande niet mogelijk geweest. Dank! 

7. Aanmelden 4 mijl 

Ook dit jaar doet de Sint Nicolaasschool weer mee met de 4 mijl van Groningen.  
U kunt uw kind(eren) aanmelden via Reina Hennink email: reina.hennink@sintnicolaasschool.nl .  
U ontvangt dan van haar een inschrijfformulier. Deelname aan de 4 mijl van Groningen is vanaf groep 5. 
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