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1. De week rond … 
 
Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Het is vandaag de 11de van de 11de. Vandaag staat in het teken van Sint Maarten. De gedenkdag van de 
heilige Sint Martinus. De kleuters hebben vanmorgen een bezoek gebracht aan Westerholm. Dit wordt 
altijd zeer gewaardeerd door de bewoners.  
Op de route werd er door leerlingen nog bij (juf) Anneke en (juf) Erna aangebeld en is er voor hen 
gezongen.   
 
Wij wensen alle kinderen veel plezier toe tijdens Sint Maarten en wij wensen u allen een zonnig 
novemberweekend toe. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Dennis Assink, directeur-bestuurder en 
Marijke Boon, adjunct-directeur  

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

Vr 11 november 
ma 14 t/m vr 25 november 

vr 18 november 
                                            ma 21 november 
                                        vr 25 november 

                                       ma 28 november 
                                       wo 30 november 

                                            
                                            ma 05 december 

                                          di 13 december 
                                         do 22 december 
                                         do 22 december 

                                               
 
                                              vr 23 december 

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

Lampion lopen Westerholm, groepen 1-2 
Oudergesprekken groepen 1 t/m 5 
Start Ateliers 
Studiedag, alle kinderen vrij  
Adventkransen 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 

 
3. Reminder aanmelden voor de ouderavond identiteit op maandag 28 of  
woensdag 30 november  
 
De eerste bijeenkomst van de werkgroep identiteit heeft vorige week donderdag, onder leiding van  
dhr. Tom Knippers, plaatsgevonden. Tom Knippers is inspirator betekenisvol onderwijs en werkzaam bij 
Onderwijsbureau Meppel. De werkgroepleden hebben nader kennisgemaakt en de samen gesproken 
over de wijze waarop invulling wordt geven aan dit identiteitstraject. 
  
De werkgroep zal daarnaast participeren tijdens de ouderavonden. Tijdens deze ouderavonden gaan we 
graag in gesprek over de identiteit en de waarden van onze fijne school. Ook wanneer het team 
samenkomt rondom dit thema, zal de werkgroep vertegenwoordigd zijn. 
De werkgroep betrekt echter niet alleen teamleden en ouders bij het proces, maar zal ook kinderen in de 
gelegenheid stellen hun zienswijze te delen. We willen namelijk ook graag weten wat zij waarde(n)vol 
vinden aan de Sint Nicolaasschool. 
 
Welke waarden vindt u belangrijk? Wat vindt u waardevol aan de Sint Nicolaasschool? Wij zijn hier erg 
nieuwsgierig naar. We hopen dan ook dat u zich inschrijft voor één van de ouderavonden. We zien u graag 
verschijnen op maandag 28 november of woensdag 30 november. Aanmelden voor een ouderavond kan 
middels deze link: https://forms.office.com/r/L1i20SbR0P . 
 
 
4. Frédérique uit groep 7a in Ministars 

 
Ik ben Frédérique en ik zit bij meester Victor in 
groep 7a en ik doe mee aan Ministars.  
Een nieuw zangprogramma van SBS6. De 
eerste auditie vond plaats op 7 september in de 
studio van Talpa in Baarn en inmiddels ben ik 
zover dat ik twee weken geleden in de klas 
verrast werd door een videootje van Wendy van 
Dijk en Britt Dekker. In dat videootje vertelden 
ze dat ik "dooooooooor" ben.  
 
Afgelopen maandag kwam er een kleine tv-
ploeg bij mij thuis filmen en op 10 november 
was ik in Hilversum voor een audio-repetitie-
dag.  
 
Volgende week heb ik een camera-repetitie-dag en  
twee dagen later vinden de echte opnames voor de TV-show plaats.  
Heel spannend maar heel erg leuk!  
Ministars komt vanaf 6 januari 2023 op TV bij SBS6 op vrijdagavond.  
Groetjes Frédérique, groep 7a 

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

De week begint in de Leerrotonde met juf Rieneke. Zij werkt met de leerlingen uit groep 
één, twee en drie. Hier is aandacht voor leuke uitdagingen zoals bouwen met wasknijpers. 
Ook wordt er gewerkt met de Talentboxen. 
Op dinsdagen zijn er leerlingen uit de groepen vier t/m zes in de Leerrotonde aanwezig. 
Meester Tom en Juf Maya hebben dan de leiding. 
In de ochtend worden de leerlingen met Levelwerk buiten de klas kort begeleid. Er wordt 
gekeken naar de planning, de lesstof en gecheckt of alles lukt. De leerlingen zijn hier dan 
zelfstandig de rest van de week mee aan het werk. 
Ook is er ruimte voor individuele begeleiding of het versterken van bijvoorbeeld de 
Executieve Functies. 
Na de lunchpauze worden er lessen geven aan de hand van Het Grote 
Vooruitwerklabboek. Deze lessen worden op gebouwd op drie basisprincipes: Analytisch 
denken, creatief denken en praktisch denken. De leerlingen worden gestimuleerd om de 
uitdagingen van de lessen op deze drie manieren te benaderen. 
Deze week hebben ze enthousiast met grote blokken gewerkt. Zie de foto’s.  
Op de donderdagen werkt meester Matthijs met de groepen zeven en acht op dezelfde 
manier. Ze zijn daar bezig geweest met het maken van een knikkerbaan waarin de 
knikker precies in zeven seconden door de baan moest rollen. 
We zullen u met enige regelmaat op de hoogte houden van onze bezigheden. 
Met vriendelijke groet, Team Leerrotonde 

6. Bericht van de MR 

 
Op maandag 31 oktober heeft de MR voor de tweede maal dit schooljaar vergaderd. In bijzijn van 
directeur-bestuurder Dennis Assink zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 
 
Coronaprotocol: 
Hiermee heeft de MR ingestemd, waarbij opgemerkt werd dat het goed is het (algemene) protocol 
voldoende toe te spitsen op onze school en per bouw de afspraken nog eens door te nemen om zoveel 
mogelijk eenduidigheid te krijgen in de parallelgroepen.   
 
Project visie en identiteit: 
De MR levert één vast gezicht voor de werkgroep (personeelslid) en zal per vergadering een tweede 
persoon afvaardigen (hierbij zullen een personeelslid en een ouderlid elkaar afwisselen).  
We zijn als MR nauw betrokken bij de thema’s die door de werkgroep worden uitgewerkt.  
Waar ligt de behoefte, wat willen we behouden voor de Sint Nicolaasschool, wat is er van wezenlijk belang 
(en hoe) om ons te onderscheiden en kwaliteit alsmede katholieke identiteit te behouden? 
 Vanuit de MR willen we u als ouders dan ook van harte uitnodigen om één van de ouderavonden eind 
november te bezoeken. Dit is het moment om uw stem te laten horen! Alvast dank. 
 
Meerjarenbegroting 2023-2027: 
We hebben de meerjarenbegroting in conceptvorm digitaal ingezien met daarbij uitleg van Dennis 
Assink. Als MR hebben we kritisch meegekeken met als insteek goed inzicht te hebben in waar de kansen 
liggen en waar bedreigingen c.q. uitdagingen. Gemeentelijk lijkt de tendens dat basisscholen de komende 
jaren minder leerlingen zullen gaan verwelkomen. Onze aanbeveling met betrekking tot de 
meerjarenbegroting is om hierop goed te anticiperen en keuzes zodanig te maken/begroten dat we ons 
als Sint Nicolaasschool (blijven) onderscheiden en het leerlingenaantal gelijk kunnen houden. Ook heeft 
de MR meegekeken naar de reserves en de eventuele besteding hiervan. De te maken keuzes met 
betrekking tot grote(re) uitgaven hangen nauw samen met de visie en identiteit van de school. 
 
De volgende vergadering is op maandag 12 december. Mocht u naar aanleiding van dit bericht, of in het 
algemeen, vragen of opmerkingen hebben dan kunt u ons persoonlijk benaderen  
of een email sturen naar: MR@sintnicolaasschool.nl 
Namens de MR, Nicole Slijfer, voorzitter  
 

7. Oproep adventkransen (herhaling) 
 

Vrijdag 25 november a.s. worden er in de aula, onder leiding van juf Reina, weer adventkransen gemaakt 
voor alle groepen. Wie wil haar daarbij helpen tussen 08.30 en 10.30 uur? We kunnen nog wel wat 
helpende handen gebruiken. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar: 
reina.hennink@sintnicolaasschool.nl . Alvast hartelijk dank. 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
mailto:MR@sintnicolaasschool.nl
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