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1. De week rond 
 

Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Maandagmorgen ontvingen wij van mevrouw Hilhorst krantenknipsels over 
de watersnoodramp die plaatsvond in de nacht van zaterdag 31 januari op 
zondag 1 februari 1953.  
 
Mevrouw Hilhorst was destijds 7 jaar. Zij heeft de krantenknipsels uit 1953 
altijd bewaard en nu aan de school geschonken. Bijzonder om de kinderen 
deze kranten aan te bieden. Met dank aan deze aardige mevrouw.  
 
Deze week werken de kinderen geconcentreerd aan hun citotoetsen en 
daarna is er tijd voor ontspanning.  
 
 Graag wensen wij u allen een fijn weekend toe!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke Boon, adjunct - directeur en Dennis Assink, directeur - bestuurder 
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2. Agenda komende periode 
 

                                        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 

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

 
 

3. Berichten van de Raad van Toezicht 

 
Zelfevaluatie 
Het najaar van 2022 was een goed moment voor reflectie binnen de Raad van Toezicht (RvT). De 
zogenaamde (jaarlijkse) “zelfevaluatie”. Na ruim één jaar in functie te zijn, hebben we gekeken naar 
mogelijke verbetering van het toezichtproces. Naar wat is er in de afgelopen periode met betrekking tot 
de toezicht functie bereikt, wat moeten we daarvan behouden en waar liggen aandachtspunten? Tevens 
is een zelfevaluatie een mooi moment om elkaar scherp te blijven houden. 
We hebben daarbij een online ‘zelfevaluatie-instrument’ gebruikt. De uitkomsten van het gehanteerde 
instrument hebben we deze maand met elkaar besproken.  
Overall zien we dat we als team goed op elkaar zijn ingespeeld, en dat we na één jaar in functie te zijn op 
een punt van kanteling staan. Dit laatste is een gevolg van het feit dat de huidige directeur-bestuurder 
steeds meer de bestuurlijke regie neemt, en de RvT zich meer en meer kan focussen op wat toezicht 
houden op het functioneren van de organisatie en van de directeur-bestuurder vraagt. We hanteren 
daarbij een toezichtkader en dit wordt meer en meer een goede leidraad in het toezicht houden.  
Enkele verbeterpunten uit de zelfvaluatie die we komend jaar gaan oppakken hebben betrekking op het 
nog effectiever inrichten van onze vergaderingen. Mooi om als RvT met onze eigen ontwikkeling het 
komende jaar verder te gaan. 
  
Samenstelling Raad van Toezicht 
In 2023 gaat de samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) veranderen. Rein Puma, zijnde lid RvT op 
voordracht van de MR, neemt in februari 2023 afscheid van de RvT. Dit als gevolg van nieuwe 
werkzaamheden, die maken dat de combinatie nieuwe functie met het functioneren in onze Raad niet 
verenigbaar is. Uiteraard zorgt hij voor een goede overdracht van lopende zaken naar de overige leden 
RvT.  
Cécile Servaes heeft om persoonlijke redenen aangegeven per aankomend schooljaar afscheid van de RvT 
te gaan nemen. Dat betekent dat het voorzitterschap vacant komt. De overige leden zullen onderling 
opnieuw het voorzitterschap en vicevoorzitterschap verdelen. Intern gaat daar het komende half jaar over 
gesproken worden. 
Binnen de RvT is gesproken of de huidige grootte (vijf leden) richting de toekomst gehandhaafd moet 
blijven. Mede op basis van de uitkomst van de zelfevaluatie is besloten terug te gaan naar een RvT van vier 
leden. Dat betekent dat er richting het nieuwe schooljaar een vacature Lid RvT uitgezet gaat worden. We 
gaan de komende periode de procedure hiervoor in gang zetten. Conform de richtlijnen die we daarvoor 
in de statuten RvT hebben opgenomen. Contact met de medezeggenschapsraad hierover is reeds gelegd 
en zal verder worden vormgeven, zodat we in samenspraak met de MR zorgvuldig het proces benoeming 
nieuw RvT lid de komende maanden kunnen gaan afronden. 
 
4. Herinnering betalingsverzoek vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 

 
Het is fijn dat een groot deel van de ouders inmiddels gehoor heeft gegeven aan het voldoen van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Wij verzoeken de ouders/verzorgers die de ouderbijdrage nog niet hebben 
voldaan, dit alsnog te doen. In de bijlage vindt u de brief met aanvullende informatie die we rond de herfst 
ook hebben verspreid. Wanneer u in de gelegenheid bent, zou het fijn zijn als u uw bijdrage deze week 
wilt overmaken. B.v.d. 
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5. De avond4daagse commissie zoekt nieuwe leden! 

 
Een heerlijke commissie die een geweldige taak heeft, namelijk de organisatie van de Avond4daagse! 
Alhoewel…niet de Avond4daagse zelf, maar de deelname van de leerlingen van de Nicolaasschool aan de 
Avond4daagse! Deze commissie bestaat idealiter uit 5 of 6 personen.  
 
De Avond4daagse vindt dit jaar plaats van 18 tot en met 21 juni.  
 
Als commissie nemen we de verantwoordelijkheid ouders op tijd in te lichten en aanmeldingen voor 
deelname aan de Avond4daagse te verzamelen. In de week van de Avond4daagse zelf zorgen we voor de 
verzorging van de pauzes (koffie, thee, limonade, hartige en gezonde snacks) en dat elk kind na afloop een 
medaille of speld mee naar huis kan nemen. 
 
Onze commissie bestaat nu uit drie ouders en we zijn op zoek naar drie extra ouders. Wie van u vindt het 
leuk om mee te draaien in onze commissie? We zijn een dynamische en gezellige commissie die garant 
staat voor een super week tijdens de Avond4daagse in waanzinnig goed gezelschap      ! 
 
U kunt zich aanmelden op school bij Henrieke Jager via: henrieke.jager@sintnicolaasschool.nl. 
Mocht u meer informatie wensen dan kan zij u onze gegevens verstrekken of u kunt een van ons 
aanspreken op het schoolplein! 
Hartelijke groet, Wiebke, moeder van Mirthe (5b) en Harmen (3a),  Sylvette, moeder van Isa (4b)  en  
Agnes, moeder van Frédérique (7a) 

6. Bezoek aan het Martini Ziekenhuis door de groepen 1-2  

 
Vorige week vrijdag hebben alle kleutergroepen een bezoek gebracht aan het 
Martini Ziekenhuis. Alleen al door het ziekenhuis lopen was een hele belevenis: 
waar zijn de bordjes voor, hoe weetje waar je moet zijn, wat doen die mensen hier. 
We mochten allemaal een kijkje nemen in het endoscopiecentrum. Via de 
hoofdingang liepen we naar het endoscopiecentrum waar we werden opgewacht 
door Sarah. Bij de ingang hing er speciaal voor ons een welkomsbordje. We 
mochten met de hele klas in een speciaal gereserveerde kamer zitten. Eerst 
kregen de kinderen gipsles van twee gipsmeesters. Om dit goed voor te kunnen 
doen, kregen de juffen gips om hun onderarm. Daarna gingen de kinderen een 
endoscopie doen op een kunstdarm. Twee kinderen waren de assistenten en de 
rest kon meekijken op een scherm. Wat we daar aantroffen was wel een beetje 
gek:  een dino, een paasei en nog veel meer. Met een netje hebben we het eruit 
proberen te halen. Aan het einde van het bezoek kregen alle kinderen een 
diploma. Het was een leerzame ochtend. 
Alle ouders en vrijwilligers in het Martini Ziekenhuis ontzettend bedankt voor jullie hulp en inzet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Bericht van de werkgroep KiK (Kind in Kerk Sint Nicolaaskerk) 
 
2 februari: Maria Lichtmis. 40 dagen na de geboorte van Jezus. 
Met leuke activiteiten nodigt de werkgroep Kind in Kerk (KiK) alle kinderen uit om in de Veertigdagentijd 
dichterbij het mysterie van Pasen te komen. We starten na de voorjaarsvakantie op 12, 19 en 26 maart 2023. 
Voor de gezinsviering op Palmpasen 2 april versieren we een Palmpasenstok en  
op Eerste Paasdag (9 april) … wie weet … ligt er na de viering een verrassing in de tuin.  
Namens Werkgroep KIK Sint Nicolaaskerk 
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8. Atelier in beeld 
 

20 januari 2023 zijn wij van start 
gegaan met cyclus 27 van het Atelier. 
Tijdens het Atelier op de 
vrijdagmiddagen (van 13:05 -14:20 uur) 
krijgen de kinderen uit de groepen  
5 tot en met 8 diverse technieken en 
lessen aangeboden die in het 
reguliere programma niet of weinig 
aan bod komen. U kunt daarbij 
denken aan druktechnieken, djembé, 
solderen, koken, grime en nog veel 
meer.  

Doelstelling van het Atelier is kinderen o.a. laten kennismaken, omgaan en samenwerken met andere 
kinderen. De groepjes zijn daarom samengesteld uit de verschillende klassen en bestaan uit ongeveer 14 
leerlingen. Hierbij een 
fotocollage van het Atelier 
van afgelopen vrijdag: 
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