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1. De week rond 
 

Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
De lucht kleurde afgelopen maandagmorgen 
rood boven het kleuterplein van de Sint 
Nicolaasschool. Dat leverde dit mooie plaatje op. 
 
De vijf kleutergroepen zijn gestart met het 
thema ziekenhuis (zie punt 6 van deze 
nieuwsbrief). 
 
Ook wij hebben te maken met ziekte.  
Zo is het de tweede week dat we meester 
Matthijs en juf Reina wegens ziekte moeten 
missen op school. We hopen dat zij spoedig 
weer even naar school kunnen komen en 
wensen onze collega’s van harte beterschap toe. 
 
De Ouderraad is deze week bijeen geweest om 
de activiteiten voor de komende periode te 
bespreken. Vrijdagmiddag gaat de eerste 
workshop van cyclus twee van het Atelier van 
start. Een dynamisch gebeuren met een gevarieerd aanbod. Binnenkort volgt er een foto impressie in 
deze nieuwsbrief. 
 
Wij wensen u een fijn en hopelijk droog 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 20 januari 2023 
                                        di 21 februari 2023                       
                                     wo 22 februari 2023 
                                      do 23 februari 2023 
                                       vr 24 februari 2023 
                      za 25 febr t/m zo 5 mrt 2023                                     

 
 
 
  
Hele dag 
 

Start Atelier 
Groepen 8 op excursie naar het Forum 
Rapporten mee 
Groep 7a workshop striptekenen in het Forum 
Studiedag, alle kinderen vrij 
Voorjaarsvakantie 

 
 

3. Plein en terrein 

 
Met het voorjaar in zicht komen ook de aanpassingen op ons plein dichterbij. 
Deze week hebben we contact gehad met onze uitvoerende partij om binnenkort de planning door te  
nemen. Vooralsnog is de insteek nog steeds om de aanpassingen in de voorjaarsvakantie door te voeren, 
zodat de "overlast" tijdens schooluren tot een minimum beperkt blijft. 
Wanneer de planning definitief is, delen we dat natuurlijk met u. Wij zien uit naar de realisatie en zijn 
benieuwd wat de kinderen straks vinden van het nieuwe speeltoestel, de tunnel bij de kleuters en de 
nieuwe chill-plekjes. 
 
Vorige week hebben we heel brutaal de vraag gesteld of er 
particulieren/bedrijven zijn die de door ons gewenste 
vlaggenmasten (deels willen sponsoren). De uitvraag staat nog 
open, dus wanneer u het leuk vindt om de straks een prominent 
zichtbare vlaggenmast of een deel daarvan te sponsoren, horen 
we dat natuurlijk graag. 
 
 
 

4. Parkeren en verkeersveiligheid rondom school 

 
Veiligheid voor de kinderen op diverse terreinen staat bij ons hoog in ons vaandel. Zo ook de veiligheid 
rondom de school. Om die reden willen wij graag de regels omtrent het parkeren en veiligheid rondom de 
school weer eens aan de orde brengen in deze nieuwsbrief.  
 
Helaas merken wij dat er zo nu en dan (te) snel wordt gereden in de buurt van de school. Dit levert 
gevaarlijke situaties op. Zeker voor de kinderen die lopend of op de fiets naar school toe komen. Wij 
verzoeken u dan ook stapvoets te rijden en te parkeren op de afgesproken plek (zie hieronder de 
parkeerafspraken). 
 
Nu het ‘s morgens nog donker is en het weer soms slecht kan zijn, is extra alertheid geboden. Wilt u er op 
toezien dat uw kinderen hun fietsverlichting gebruiken? Die lampjes dragen in grote mate bij aan de 
zichtbaarheid in het verkeer. 
Tot slot vragen wij iedereen zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school toe te komen.  
  
Parkeerafspraken 
Het plein aan de voorkant van het schoolgebouw kan gebruikt worden om uw kinderen naar school te 
brengen en op te halen. Deze zogenaamde “Kiss & Ride” is open in de ochtend tot 08.45 uur en in de 
middag vanaf 14.45 uur. In de tussentijd is de Kiss & Ride gesloten voor auto’s en wordt het uitsluitend 
gebruikt als extra speelplein voor de midden- en bovenbouw.  
Indien u tussen 08.45 uur en 14.45 uur de school moet bezoeken, dan kunt u de parkeerplaats achter de 
school gebruiken. School heeft aan de achterzijde een groot eigen parkeerterrein dat bereikbaar is vanaf 
de Beatrixlaan.  
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5. Wedstrijdbezoek Martini Sparks a.s. zaterdag 
 

Na afloop van het basketbaltoernooi hebben alle deelnemende kinderen een vrijkaartje gekregen voor de 
wedstrijd van de Martini Sparks. Het gaat om de wedstrijd van zaterdag 21 januari Martini Sparks VSE 1 - 
Basketbal Academie Limburg VSE 1 welke zal starten om 19.00 uur in het Scharlakenhof. 
Het vrijkaartje geeft recht tot toegang voor 1 kind en 1 begeleider. Wanneer je dit leuk vindt ben je van 
harte welkom in het Scharlakenhof voor de wedstrijd.  
 
 
6. Thema ziekenhuis kleutergroepen in beeld 
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