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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hopelijk heeft u een heerlijke vakantie gehad
en met dit prachtige weer houden we het
zomergevoel nog even vast!
Vorige week zijn wij al begonnen met de
voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.
De school is opgeruimd, de klassen zijn
ingericht en inhoudelijk hebben wij gesproken
over het nieuwe jaar. Wij zijn er weer klaar
voor en hebben ontzettend veel zin in het
nieuwe schooljaar!

Kuno Rijnhart is op vrijdag 16 augustus vader
geworden van Jinthe Lieve Rijnhart. Moeder
en dochter maken het goed en Kuno is een
trotse vader.

Met vriendelijke groet,
Maartje Korsten
Babynieuws
Op dinsdag 13 augustus is Dominique van
Egeraat bevallen van Balthazar Walther de
Kok. Het gaat ontzettend goed met moeder
en zoon.

Uitgaan school
Naarmate de school groter wordt, wordt het
voor de school steeds drukker. Om het
overzicht te bewaken en de veiligheid te
waarborgen zijn er vanaf vandaag vaste
plekken voor alle groepen. Wij verzoeken u
om deze plekken vrij te houden.
Personeel
Ook dit jaar zijn er een aantal nieuwe
gezichten in de school. Wessel van Oostveen
leerkracht groep 1/2b. Thirsa Nanne vervangt
Ottilie Grasveld tot begin oktober in groep 4.
Sandy Gerrits geeft op vrijdag les aan groep 3
en Ruby Haighton. Ruby is bezig met haar
re-integratie, die zij bij ons op school zal
voortzetten. In eerste instantie biedt zij
leerlingen extra ondersteuning, totdat zij
volledig hersteld is en weer als leerkracht aan
de slag kan.
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Ziek melden
Als uw kind ziek is horen wij dat graag zo snel
mogelijk, in ieder geval voor 09.00 uur. Ziek
melden kan via 020-8204438 vanaf 8.00 uur.
Als er niet wordt opgenomen, wordt u
doorgeschakeld naar de administratie van de
Nicolaas Maes, hier kunt u ook een
voicemailbericht achterlaten. Bij het
inspreken van de voicemail is het belangrijk
om te vermelden dat het om een leerling van
De kleine Nicolaas gaat, de naam van uw
zoon/dochter en de groep. De administratie
stelt ons dan op de hoogte van de
ziekmelding.
Daarnaast kunt u ook altijd de leerkracht zelf
informeren door een mail te sturen.
Kalender
In de bijlage de jaarkalender van schooljaar
2019-2020. De sportdag, kamp en schoolreisje
zijn nog onder voorbehoud. De kalender is
ook te vinden op de website.
Daarnaast zijn er per thema nog verschillende
culturele uitstapjes. Dominique van Egeraat
heeft het cultuurbeleidsplan opgesteld voor
de school. Op de ouderavond van 3
september hoort u hier meer over.
Informatieavond
Dinsdag 3 september is de jaarlijkse
informatieavond. Vanaf 19.15 uur staat de
koffie voor u klaar om 19.30 uur begint de
avond. U kunt direct naar de groep van uw
zoon/dochter voor meer informatie over het
leerjaar van uw kind. In de week van 9
september vinden er startgesprekken plaats
met de desbetreffende leerkracht voor een
naderende kennismaking.

Bij binnenkomst
Vanaf 2 september zijn er twee vaste
ochtenden per week dat u als ouder een kijkje
kan nemen in de klas van uw kind.
Dat is op maandag en vrijdag. Op deze dagen
verzoeken wij u om om 08.40 uur de klas te
verlaten, zodat wij op tijd met de les kunnen
beginnen.
Op de overige dagen is het de bedoeling dat u
bij de deur afscheid neemt van uw kind, zodat
wij de dag rustig en op tijd kunnen beginnen.
Gedrag:
Tijdens het begin van het nieuwe schooljaar
staat de groepsvorming centraal. In iedere
klas zijn er verschillende activiteiten die dit
proces zullen versterken. Per groep worden er
klassenafspraken gemaakt, wordt pestgedrag
bespreekbaar gemaakt en worden de regels in
de school besproken. Wellicht dat de groene
pijlen op de trap u al zijn opgevallen om de
looprichting aan te geven.
Ons doel is dat iedere ouder en kind zich thuis
veilig voelt bij ons op school. Om dit te
bewerkstelligen komen wij als team iedere
twee weken bij elkaar om dit proces te
volgen, te monitoren en waar nodig bij te
sturen.
In bijlage:
Jaarkalender
Mailadressen team
Plattegrond ophalen
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