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 Nieuwsbrief 
 
 

Nummer 12 18 november 2022 Week 46 

 

In deze nieuwsbrief 
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3. Uitnodiging ouderavond 
4. Indruk Sintversiering in de aula 
5. Corona 
6. Oproep: broeken voor de kleutergroepen 

 

 
 
1. De week rond … 
 
Geachte ouders, verzorgers, leerlingen en belangstellenden, 
 
Maandag was de school al enigszins in de sfeer van het sinterklaasfeest. De leden van de ouderraad 
hebben de aula weer prachtig versierd. Zie de foto’s onder kopje 4.  
De kinderen kregen dinsdag een gedicht met een nieuw Sint Nicolaaslied.  
Het lied werd in de groepen geoefend en beluisterd middels de bijgeleverde QR code.  
 
Deze week vinden ook de oudergesprekken voor de ouders van de onder- en middenbouw plaats. 
Fijn om u op school te ontmoeten en te spreken. Dit geeft u wellicht meteen de gelegenheid om een kijkje 
te nemen in de aula. De ouders van de groepen acht hebben eind november het voorlopig adviesgesprek 
voor hun kind met de leerkracht.  
 
Vanmiddag start het Atelier voor de groepen vijf tot en met acht. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u 
een impressie geven van de workshops. Zaterdag is de intocht van Sinterklaas in het centrum van Haren.  
Mocht u naar de intocht gaan met uw kinderen, dan wensen wij u veel plezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goed weekend gewenst en wij zien de kinderen graag dinsdag weer op school. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke Boon, adjunct - directeur en Dennis Assink, directeur - bestuurder 

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

ma 14 t/m vr 25 november 2022 
vr 18 november 2022 

                                   ma 21 november 2022                                       
                                    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 

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

Oudergesprekken groepen 1 t/m 5 
Start Ateliers 
Studiedag, alle kinderen vrij  
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. 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. Het gesprek zal hierbij niet alleen gericht zijn op onze levensbeschouwelijk identiteit. 
Graag spreken we ook met elkaar over de cultuur van de Sint Nicolaasschool en al hetgeen u waardeert. 
Wat vindt u belangrijk? Welke waarden/bronnen liggen hieraan ten grondslag? Zijn er zaken die u ons 
mee wilt geven in het kader van onze ontwikkeling? Kortom, we ontvangen u graag om samen van 
gedachten te wisselen en input te verzamelen voor het (her)ijken van onze visie in de brede zin. 
  
We hopen dan ook dat u zich inschrijft voor één van de ouderavonden. Graag zien we u verschijnen op 
maandag 28 november of woensdag 30 november. Aanmelden voor een ouderavond kan middels deze 
link: https://forms.office.com/r/L1i20SbR0P .  
  
De agenda voor de ouderavond vindt u in de bijlage. 

4. Indruk Sintversiering in de aula 

 
De aula van de school is weer helemaal in de Sinterklaassfeer met dank aan de ouderraad. 
Heel hartelijk dank voor jullie inzet. 

 
 
 
 
 

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

De herfst heeft zijn intrede gedaan, Sinterklaas is aangekomen en de drukke en gezellige 
decembermaand staat voor de deur. De afgelopen jaren hebben we gezien dat dit een periode is waarin 
het Coronavirus opleeft. Op dit moment zien we een daling van het aantal coronabesmettingen en lijkt de 
herfstgolf voorbij. Toch blijft waakzaamheid geboden.  Hierbij nog even de Corona-adviezen op een rij: 
  

 
 
 

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. 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. 

 

6. Oproep: broeken voor de kleutergroepen 

 
In de kleutergroepen kunnen wij nog wel wat extra broeken gebruiken om, indien nodig, een kind te 
kunnen verschonen. Indien u thuis nog broeken over heeft, dan ontvangen wij ze heel graag. 
Namens de kleuterjuffen, heel hartelijk dank.  

http://www.sintnicolaasschool.nl/
https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fmailingtool.iwink.nl%2Fwebapp.php%3Frh%3Dviewlink%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fmailingtool.iwink.nl%252Fwebapp.php%253Frh%253Dviewlink%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.rijksoverheid.nl%25252Fonderwerpen%25252Fcoronavirus-covid-19%25252Ftesten%25252Fzelftesten-en-het-coronavirus%25252Fgebruik-en-resultaat-corona-zelftest%2526mid%253D163282011%2526hash%253D357697%26mid%3D165291005%26hash%3Dac8232&mid=168521974&hash=cdf8e0
https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fmailingtool.iwink.nl%2Fwebapp.php%3Frh%3Dviewlink%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fmailingtool.iwink.nl%252Fwebapp.php%253Frh%253Dviewlink%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fggd.groningen.nl%25252Fgezondheid%25252Fcoronavirus%25252Fcorona-testbeleid-ggd-groningen%25252F%2526mid%253D163282011%2526hash%253D357697%26mid%3D165291005%26hash%3Dac8232&mid=168521974&hash=cdf8e0
https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fmailingtool.iwink.nl%2Fwebapp.php%3Frh%3Dviewlink%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boink.info%252Fbeslisboom%26mid%3D165291005%26hash%3Dac8232&mid=168521974&hash=cdf8e0

