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Kerst en bijna vakantie
Nog één week school en dan start de kerstvakantie. Altijd fijn om naar uit te kijken tijdens deze
9 we
november
donkere dagen voor kerst. In de groepen zijn
druk bezig2017
met de voorbereidingen voor het
kerstdiner. Er hangen intekenlijsten voor lekkere hapjes en er wordt geknutseld om de tafels en
_________________________________________________
het lokaal in kerstsfeer te brengen.
Woensdagavond hopen we alle kinderen in hun feestkleding te
_______________________
mogen begroeten op school.

Gezamenlijk knutselen voor kerst
En er is aandacht voor het kerstverhaal. De koningen zijn op
bezoek…………………….

En er worden kerstkaarten
gemaakt voor eenzame ouderen
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Nieuws van de Ouderraad
Tijdens het kerstdiner voor de kinderen is er een borrel voor ouders in de gymzaal verzorgd door
de ouderraad en de klassenouders.
De klassenouders versturen mails per groep met informatie over het kerstdiner en intekenlijsten
voor hapjes en opruimen.

Muzieklessen op de kleine Nicolaas
Elke twee weken krijgen alle groepen muziekles van een vakleerkracht. Hieronder een stukje van
Marlon over de muzieklessen in groep 4
Om de twee weken hebben wij het geluk dat Lisa Voet de muzieklessen in groep 4 komt geven.
Lisa komt van de muziekschool Amsterdam en geeft lessen a.d.h.v. de methode ZingZo!
Ze geeft ook muzieklessen op de Nicolaas Maesschool.
De leerkrachten kunnen online ook bij deze methode terecht, zo kunnen we de lessen herhalen en
inoefenen.
Juf Lisa begint de les altijd met een warming-up van de stembanden. Ze gebruikt hiervoor
verschillende toonhoogtes en spelletjes.
Daarnaast let ze goed op de houding van de kinderen bij het zingen.
Met haar gitaar ondersteunt ze elk lied en regelmatig worden er ook geluiden gemaakt met het
lichaam.
Ze zijn bezig met: ritmes maken op je lijf en verschillende klanken laten horen met je stem.
Elke les herhaalt Lisa de vorige liedjes en komt ze met een nieuw lied; aansluitend bij wat op dat
moment actueel is.
Bij sommige liedjes zit een heus dansje.
Inmiddels hebben we al aardig wat liedjes in onze muziek map zitten!
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Instroomgroep
We hebben toestemming gekregen van het bestuur om per 1 februari een instroomgroep te
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starten voor nieuwe kleuters. We zijn nog druk bezig met de bemensing van deze groep. De
vacature is tweemaal uitgezet. Het ziet er naar uit dat we niet per 1 februari kunnen beginnen,
maar per 1 maart. Dat betekent dat kleuters die vier worden in januari en februari opgevangen
worden in de huidige kleutergroepen. Na de voorjaarsvakantie gaan de kinderen over naar de
instroomgroep. We zullen dit uiteraard goed begeleiden en de kinderen laten wennen.
De instroomgroep komt in de ruimte waar nu de bibliotheek zit. Voor de bibliotheek laten we
boekenkasten op maat maken in de hal op de 1e verdieping. Na de kerstvakantie gaan we
langzaam beginnen met het inrichten van het lokaal.
Voor de huidige kleutergroepen, die tijdelijk groter worden, zijn we aan het kijken naar
ondersteuning door een onderwijsassistent. Hiervoor zijn we druk in gesprek.
Vervanging
Juf Saskia is aan haar laatste weken bezig voordat zij met verlof gaat. De eerste week van januari is
Saskia er nog, daarna neemt Ottilie Wouters het over. Ottilie gaat werken van ma t/m don. Zij is de
eerste week op maandag en dinsdag al deels in de groep voor kennismaking en overdracht.
Cornelis Krusemanstraat
Het schiet erg op met de werkzaamheden aan onze straat. Ons deel gaat eind van deze week open
voor bestemmingsverkeer. De uitrenhekken zijn terug geplaatst. Het duurt nog tot eind februari
2018 voor de hele straat weer open gaat.
Wijziging in ouderkalender
Op de ouderkalender staat een informatie ochtend voor nieuwe ouders op donderdag 15 februari.
Dit moet zijn: dinsdag 13 februari.
PO in actie
Afgelopen dinsdag is er opnieuw gestaakt. Er waren door het hele land verschillende acties.
Scholen van Ooada waren onder andere te vinden rond de piano op het CS en op de Dam. Op de
facebook pagina van Po-in actie zijn nog meer acties te zien.
De acties zijn hard nodig want er komt een groot lerarentekort aan. We ervaren het nu al bij de
invulling van de vacature voor de instroomgroep!
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TSO
Er is onrust onder ouders over de verhoging van de TSO en de invulling van de TSO. Miranda
(coördinator TSO) en ik hebben volgende week een gesprek hierover met een vertegenwoordiger
namens de ouders. Ik heb ook begrepen dat de informatie voorziening over de TSO beter kan. Hier
zal ik met Miranda naar kijken. We houden jullie op de hoogte.
Brief bestuur
Alle ouders zijn deze week geïnformeerd door het bestuur over de verzelfstandiging van de kleine
Nicolaas. Per 1 augustus 2018 kan de school zich zelfstandig ontwikkelen.
Ook zijn jullie geïnformeerd over de invulling van de directietaken. Na de kerstvakantie zal Ineke
van Woensel zich weer volledig richten op haar eigen school De Wielewaal. We bedanken Ineke
voor haar enorme inzet de afgelopen maanden. Ze heeft in korte tijd veel gedaan. Wij nemen
volgende week afscheid van haar. Ineke is dinsdag voor het laatst.
Zelf kijk ik er naar uit om na de kerstvakantie vier dagen per week aan de slag te gaan met het
team, de kinderen en ouders op de kleine Nicolaas. We gaan er een mooi jaar van maken!

Het team van de kleine Nicolaas wenst alle kinderen en ouders hele fijne feestdagen en de
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Rust lekker uit in de vakantie en kom gezond weer terug.
Tot in 2018!
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Agenda
20 dec
20 dec
22 dec
8 jan
11 jan
15 jan
15 jan
18 jan
23 jan
24 jan
13 feb
15 feb
19 t/m 23 feb
26 feb t/m 4 ma

kerstdiner voor alle groepen 17.30-18.30
kerstborrel voor ouders in de gymzaal
lesvrije dag en start kerstvakantie t/m 7 jan
weer naar school
laatste werkdag van Saskia voor het verlof
start Ottilie in groep 3
start toetsperiode
oudernieuwsbrief
ouderavond over verzelfstandiging met bestuur 19.30-2100
voorleesontbijt gr ½
informatie ochtend nieuwe ouders
oudernieuwsbrief
lesvrije week = studieweek voor het team
voorjaarsvakantie
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