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Ouderavond 23 januari
Bij deze nieuwsbrief vinden jullie een uitnodiging voor de ouderavond volgende week dinsdag. De
november 2017
naam van de avond is Naar een zelfstandige9 school.
Wat betekent de verzelfstandiging per 1 augustus 2018? Hoe ziet dat eruit? Welke stappen
_________________________________________________
worden er gezet? Hoe zit het met
de huisvesting in de toekomst? Dit zal allemaal aan bod komen.
_______________________
Tevens zal ik ouders informeren waar we dit
jaar aan werken op de kleine Nicolaas.
De deuren gaan open om 19.20. Wij zorgen voor koffie en thee. Om 19.30 begint de avond.
De avond vindt plaats in de gymzaal.
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten.
Instroomgroep
We hebben een leerkracht gevonden voor de instroomgroep. Per 1 maart komt Martine Haringavan der Pol ons team versterken. Ze is een ervaren leerkracht.
Tot 1 maart worden de kleuters die vier worden en nog niet naar de instroomgroep kunnen,
opgevangen in de huidige kleutergroepen. Eva, Linda en Dorien worden tot 1 maart ondersteund
bij hun werkzaamheden door een onderwijs assistent. Ghizlan Ouladsaddik komt op maandag,
dinsdagochtend en donderdagochtend ondersteunen in de groepen 1/2A en ½ B.
Martine komt in februari twee keer op een vrijdag om alvast te wennen met haar nieuwe
kleutergroep in het lokaal. De ouders van de betreffende kinderen worden hier apart over
geïnformeerd.
Voorleesontbijt
Woensdag 24 januari is het nationale voorleesontbijt. In de kleutergroepen mogen kinderen in
hun pyjama naar school komen. Met een klein hapje en drankje in je pyjama luisteren naar mooie
verhalen. Veel mooier kan je een dag niet beginnen. De kleuterleerkrachten zullen de ouders hier
nog apart over informeren. Bij de groepen hangen intekenlijsten voor ouders, opa’s en oma’s,
oppassen die graag willen komen voorlezen.
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In de overige groepen wordt er ook aandacht besteed aan voorlezen, maar komen de kinderen
niet in pyjama.

Nieuwe IPC thema’s
In de kleutergroepen is het thema Aan tafel gestart.
Een rijke leeromgeving is ondersteunend voor de
kinderen. Samen met de kinderen wordt die
omgeving nu opgebouwd. Gezamenlijkheid zorgt
ervoor dat kinderen zich medeverantwoordelijk gaan
voelen en leren zorgdragen voor hun omgeving.
Bij de kleutergroepen wordt nu een restaurant
ingericht. Volgende week dinsdagmiddag gaan de
groepen kijken in een echt restaurant (aan de
overkant) om te kijken wat er allemaal bij komt
kijken. In de groep bereiden ze het bezoek voor.
In de groepen 3 en 4 werken ze met het thema beroepen. Eén van de startactiviteiten is nadenken
over wat je zelf later wil worden. Het is prachtig om te zien waar ze allemaal aan denken:
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TSO
Vorige week is Mijn sport begonnen met sport en spelactiviteiten
tijdens de TSO. Twee medewerkers komen om de week bij de TSO op
donderdag om spelletjes te doen met de kinderen. De TSO
medewerkers kunnen deze spellen met de kinderen doen op andere
dagen.
De groepen 3, 4 en DWS hebben Mijn Sport op het Valeriusplein. De
kleuters hebben Mijn Sport in de gymzaal. De data van Mijn sport
staan in de digitale ouderkalender en komen op het prikbord in de
hal beneden. Op het prikbord hebben we een deel voor TSO
informatie gereserveerd. Contactgegevens hangen er al. De
activiteitenladder komt eraan. (De ladder die er nu hing moet
worden aangepast)
Vanaf 23 januari gaan we starten met de danslessen bij de TSO voor de kleutergroepen. We
starten met groep 1-2 a. Alle kinderen krijgen een dansles als proefles. De week erna is groep 1-2B
aan de beurt. Hierna kunnen de kinderen aangeven of zij willen deelnemen aan de lessen tijdens
de TSO. De deelnemerslijst hangen we op het prikbord.
De brochure met informatie over TSO op de kleine Nicolaas hebben we bijna klaar. We sturen
deze eind volgende week, evenals het reglement en het pedagogisch werkplan.
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Bibliotheek
De kasten voor de nieuwe bibliotheek zijn klaar. We zijn er erg blij mee. Er wordt nu een
indelingsplan gemaakt en volgende week gaan we starten met de inrichting. De bibliotheekouders
willen er een aantrekkelijke bieb van maken waar kinderen met plezier een boek uitkiezen. Er
komt een duidelijke indeling waardoor kinderen snel een boek kunnen vinden.

CompaNanny Schinkelkade haalt op bij de Kleine Nicolaas
In het voorjaar van 2018 opent CompaNanny haar deuren aan de Schinkelkade. De begane grond
van het nieuwbouwproject de Schinkelhof wordt op dit moment omgetoverd tot een lichte, ruime
en rustige kinderopvang.
Op deze locatie gaat CompaNanny Kinderopvang
en Buitenschoolse opvang (BSO) aanbieden onder
één dak. Na schooltijd haalt de BSO kinderen op
van de kleine Nicolaas.
Voor meer informatie over CompaNanny
Schinkelkade kun je terecht op compananny.nl of
contact opnemen via 020-4170117.
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Start Kies training op de Nicolaas Maes in maart

KIES biedt Kinderen In Echtscheiding Situatie de kans om in een veilige omgeving te vertellen over
wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn. Wat kinderen echter delen is het verdriet om het
verlies van het gezin van ‘toen we nog samen waren’. Vaak hebben zij vragen, zorgen en wensen.
Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en vertellen, zonder rekening hoeven te houden met
de gevoelens van hun ouders.
Kort of lang geleden uit elkaar? Dat maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor alle
kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben of op dit moment meemaken. Na
KIES voelen kinderen zich zichtbaar opgelucht en gehoord. Zij kunnen beter hun eigen plek vinden
binnen de nieuwe situatie en aangeven wat zij nodig hebben. Ook kunnen prestaties op school
verbeteren.
Dinsdag 6 maart start de KIES training in Zuid. Locatie: Nicolaas Maesschool, Nicolaas Maesstraat
124. Aanvang: 15u tot 16.15u. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen. Het zijn 7
wekelijkse bijeenkomsten. Maximaal 8 kinderen kunnen deelnemen aan de KIES training.
Inschrijven kan tot 6 februari a.s. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt uw kind aanmelden
via het deelnameformulier, dit is op te vragen bij de Ouder Kind Adviseur van uw school. U kunt dit
formulier ook online invullen op de site kiesamsterdam.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich
wenden tot KIES-coach Saskia Klein (info@kiesamsterdam.nl) Het ondertekende
deelnameformulier kunt u mailen naar bovenstaand mailadres. Op de website kiesamsterdam.nl is
meer te lezen over KIES.

Agenda
23 jan
24 jan

ouderavond over verzelfstandiging met bestuur 19.30-2100
voorleesontbijt gr ½
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13 feb
15 feb
19 t/m 23 feb
26 feb t/m 4 ma

informatie ochtend nieuwe ouders
oudernieuwsbrief
lesvrije week = studieweek voor het team
voorjaarsvakantie
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