
 

 

Beste ouders / verzorgers van de Nicolaasschool,  

 

In deze brief willen we u informeren over een aantal ontwikkelingen 

binnen onze school. 

Passend onderwijs op de Nicolaas 

Intern Ondersteunings Team 

Met ingang van dit schooljaar hebben er wat veranderingen 

plaatsgevonden binnen de zorgstructuur van de Nicolaasschool. Naast de 

intern begeleiders (Nancy Kusters, groepen 1-2, Martje Boumans, groepen 

3-6 en Joyce Schut, groepen 7-8) zijn de taken van onze taal-, lees- en 

rekenspecialist uitgebreid. Samen met de intern begeleiders en het MT 

vormen zij het Intern Ondersteunings Team van de Nicolaas. Het 

verzamelen van al deze kennis en vaardigheden betekent dat we er 

vertrouwen in hebben de meeste vragen en behoeftes van onze kinderen 

te kunnen beantwoorden!  

Filtergroep 

Eén van de taken van het IOT is het filteren van alle leerlingen aan het 

begin van groep 5. Dat houdt in dat iedere specialist vanuit zijn eigen 

expertise alle kinderen bespreekt om te kijken of we voor die leerling de 

best mogelijke begeleiding bieden. Dit gebeurt samen met de leerkrachten 

van de groepen 4 en 5. 

MindMaatjes 

Soms hebben kinderen, naast de “normale” verrijking, behoefte aan nog 

meer uitdaging. Die uitdaging willen we gaan bieden in de vorm van een 

plusklas. Er komen drie “klassen”, voor de kinderen van de groepen 2-3, 

voor de groepen 4-5 en voor de groepen 6-7-8. De eerste twee groepen 

zullen worden begeleid door Martje Boumans, de bovenbouw groep wordt 

begeleid door Joop Bloks en Dorien Keller. De voorbereidingen zijn in volle 

gang en de planning is om te starten na de herfstvakantie. Als wij uw kind 

in een van deze groepen willen plaatsen, nemen we altijd contact met u 

op. Bovendien komt er voor de start een informatieavond. De 

uitgangspunten van de Mindmaatjes en de extra begeleiding binnen de 

klas is terug te vinden in ons gloednieuwe beleidsplan “Meer- en 

hoogbegaafdheid”.  

 



Overblijven en verkeer 

 

Speelplaats-spellen 

Vorig jaar heeft onze gymdocente, Evy van Roosmalen, spellen ontwikkeld 

voor op de speelplaats. Voor de zomervakantie is daar een informatie 

avond over geweest en binnenkort zal Evy de spellen introduceren bij de 

pleinwachten, om zo een bijdrage te leveren aan het spelplezier tijdens 

het overblijven. 

Pleinwacht 

Langs deze weg willen we alle mensen die zich hebben opgegeven voor de 

pleinwacht hartelijk bedanken. Toch zijn er nog wat gaten in het rooster, 

dus vragen we de mensen die zich nog niet hebben aangemeld nogmaals 

te kijken of ze een bijdrage kunnen leveren. Aanmelden kan via 

pleinwachtnicolaasschool@skbo.nl  

Vele handen maken licht werk! Alvast bedankt. 

 

Verkeersnieuws 

Vorig jaar hebben we een nieuwe looproute geïntroduceerd met een 

zebrapad en oversteekplaatsen. We hebben dat gedaan om ervoor te 

zorgen dat de kinderen zo veilig mogelijk naar en van school kunnen in 

het drukke verkeer. Daarbij vragen we dan ook dringend uw 

medewerking. Gebruik de looproutes zoals ze zijn aangegeven. 

Daarnaast hebben we in de activiteiten formulieren “verkeersbrigadier” 

toegevoegd. Het zou geweldig zijn als we daar voldoende reacties op 

krijgen, zodat we de kinderen nóg veiliger kunnen laten oversteken. 

 

Brief van de OnderwijsRaad 

Ons Wereldburgerconcept wordt door veel ouders en kinderen 

gewaardeerd. Met Engels als speerpunt krijgen de kinderen veel 

vaardigheden mee die ze als echte wereldburgers goed kunnen gebruiken. 

De Nicolaas is door meerdere adviesraden uitgenodigd om onze kennis en 

ervaring te delen. 

Ook de OnderwijsRaad heeft ons uitgenodigd een bijdrage te leveren aan 

het advies aan staatsecretaris Sander Dekkers. Aniek van Zuijdam en 

Huub Hamers hebben deelgenomen aan dit advies. 

De OnderwijsRaad heeft ons middels de brief in de bijlage bedankt voor 

ons goede voorbeeld als voorloper op dit vlak! We zijn er trots op dat onze 

keuzes nu ook landelijk waardering krijgen! 

Dag van de Leerkracht 

Tot slot willen we u nogmaals wijzen op de dag van de Leerkracht op 

woensdag 5 oktober. Alle leerkrachten hebben dan een studiedag en de 

kinderen zijn vrij. 
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