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Voorwoord
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Voor de Nicolaasschool is een kersverse nieuwe schoolgids 2022-2023 opgesteld. Goede en heldere
communicatie tussen ouders en school is belangrijk. Tenslotte vormen de basisschooljaren een
belangrijke fase in het leven van u en uw kind(eren).
Dit document is een stukje van de schoolgids, waar u als ouder/ verzorger de praktische informatie
over school vindt zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen en schoolregels. Naast deze
beknopte informatie kunt u ook op Schoudercom (kopje ‘documenten’) nog veel extra informatie
vinden.
In de uitgebreide schoolgids leest u ook belangrijke informatie over hoe wij het onderwijs
organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt, wat we belangrijk vinden en waarin we
ons onderscheiden van andere basisscholen. Neemt u vooral ook eens een kijkje op
www.scholenopdekaart/Nicolaas waar u onze uitgebreide schoolgids kunt vinden, want we zijn
enorm trots op de stappen die we voor ons onderwijs en onze Nicolaaskinderen hebben gemaakt.
Trots, Vakmanschap, Verantwoordelijk en Verbinding zijn de vier kernwaarden van onze school. Via
deze kernwaarden laten we kinderen ontdekken wie ze zijn en laten we ze optimaal ontwikkelen.
De zin die voor ons daar naadloos bij past is: Wereldburger worden, leer je samen!
Ik wens alle kinderen, ouders/ verzorgers en collega’s een mooi schooljaar toe.
Wanneer u vragen heeft, loop gerust binnen of maak een afspraak.
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Charlotte Dillisse
Directeur Nicolaasschool
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Ons team in schooljaar 2022/2023
Directeur/locatieleider

:

Charlotte Dillisse

Teamleiders

:
:

Anke van Orsouw (groep 1 t/m 4)
Inge de Leeuw (groep 5 t/m 8)

Intern Begeleiders

:
:

Rilana van Tilburg (groep 1 t/m 4)
Robin van der Meijden (groep 5 t/m 8)

Leraren

:

Yasmin Albers
Evelyn Arts
Peter Bogers
Josephine Crompvoets
Nicolet Hoedemaker
Cristel Monteny
Anne van Orsouw
Arlet van Riessen
Tess van de Veerdonk
Ellen de Vries
Judith van Woensel

Onderwijsassistentes

:

Ellen Cortjens (groep 1 t/m 4)
Meike Breddels (groep 3-4)
Mieke van Veghel (groep 5 t/m 8)

Administratie

:

Cora Koenders
Carin van Druten

Conciërge

:

Hans van der Meer

Vakdocent gym

:

Personeel van SEC

Vakdocent Engels

:

Andres Stenberg

Anne Appelboom
Marcia Boeijen
Karien van der Borgh
Annelein van Gessel
Karin Jansen
Maaike van Ooij
Anja Ploegmakers
Leontine van Roosmalen
Danique Vos
Marloes Witte

Groepsindeling

1/2A
1/2B

Annelein van Gessel
Tess van de Veerdonk

5A
5B

1/2C

Karin Jansen
+ Judith van Woensel
Ellen de Vries

6A

Yasmin Albers
Josephine Crompvoets
+ Anne Appelboom
Leontine van Roosmalen

6B

Marcia Boeijen

1/2D

+ elke donderdag Karin Jansen

+ elke donderdag Maaike van Ooij

3A
3B

Arlet van Riessen
Anja Ploegmakers

7A
7B

Peter Bogers
Evelyn Arts

4A

Karien van der Borgh

8A

Nicolet Hoedemaker

4B

Marloes Witte
+ Anne van Orsouw

8B

+ elke dinsdag Maaike van Ooij

+ elke dinsdag Wendy de Kort
+ elke donderdag Esther Verheijen

Christel Monteny

+ elke dinsdag Esther Verheijen

(Vervanging voor zwangerschapsverlof
Anne O door Wendy de Kort)

Stagiaires
De Nicolaasschool is een opleidingsschool voor Fontys Pabo (Den Bosch) en van het ROC Koning
Willem I college (Oss/Den Bosch). Daarnaast zijn er incidenteel ook stagiaires vanuit andere
onderwijsinstellingen in onze school te vinden en kan het voorkomen dat wij mensen een plek
bieden om zich te oriënteren op ons mooie vak. De leraar blijft ten alle tijden eindverantwoordelijk
voor de groep.
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Beschrijving van LT/IB/IOT/OZ/OR/MR/LLN-raad
Leidinggevend team
De Nicolaasschool heeft een leidinggevend team dat bestaat uit de directeur en twee teamleiders.
Zij sturen samen de organisatie en het team aan, waarbij de directeur wel eindverantwoordelijk is.
Ook zorgen zij voor verbinding, betrokkenheid en zichtbaarheid richting team, ouders, MR, OR en
andere partners. De teamleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor collega’s. Voor u als ouder zijn
de leraren het eerste aanspreekpunt. Indien wenselijk zijn wij als leidinggevend team natuurlijk
ook bereikbaar voor u.
Intern begeleiders
Twee intern begeleiders (IB) ondersteunen de leraren van de Nicolaasschool in het werken met
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider kijkt samen met de leraar
wat het kind en de groep nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Op verzoek van een leraar of
ouder kunnen zij ook aansluiten of betrokken zijn bij gesprekken met u als ouder.
IOT
De Nicolaas heeft een intern ondersteuningsteam (IOT) voor kinderen en/of groepen die extra zorg
nodig hebben. Het IOT bestaat uit twee interne begeleiders, een rekencoördinator en een
taalcoördinator. Samen met de groepsleraar volgen zij de ontwikkeling van de groepen op de voet
en ondersteunen zij in het geven van goed onderwijs.
OA
Drie onderwijsassistentes (OA) ondersteunen de leraren en kinderen. Ze geven extra begeleiding
binnen en buiten de klas. Daarnaast zijn twee van onze onderwijsassistenten ook eventmanagers.
Ouderraad
Het bestuur van de ouderraad (OR) zorgt er samen met de ouderraadleden en eventmanagers voor
dat de kinderen op de Nicolaasschool geweldige activiteiten en festiviteiten mogen beleven.
Daarnaast bevorderen ze ook de samenwerking tussen ouders en school. Ieder jaar worden er
nieuwe leden voor de OR gezocht. Indien er meer kandidaten dan plaatsen zijn vindt er een
verkiezing plaats. Het bestuur van de ouderraad bestaat uit: Marlie Gordon (voorzitter), Danique
van Oorsouw (secretaris), Roeltje Theunissen (penningmeester), Marieke Bisschops (bestuurslid)
en Imke Vriens (bestuurslid). Via SchouderCom kun je contact opnemen met de OR.
Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Nicolaas heeft 4 leden vanuit
het personeel en 4 ouderleden. De MR vergadert ± 8 keer per jaar met de schooldirectie.
Er worden goede gesprekken gevoerd over het beleid op onderwijs. Het is mooi om daar ook de
input van ouders in mee te nemen. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de
onderwijskundige doelstellingen, plannen voor fuseren met een andere school en bij het vaststellen
of aanpassen van het schoolreglement. De MR heeft het recht te adviseren over onder meer de
hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Alle
bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op
Scholen (WMS). In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR
van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data van de vergaderingen staan in de jaarkalender
in Schoudercom. Via Schoudercom of het emailadres mr.bsnicolaas@saamscholen kun je contact
opnemen met de MR. Leden van de medezeggenschapsraad:
Oudergeleding

:

Personeelsgeleding

:

Eefje Muskens, Astrid Radoes,
Rob van Schadewijk en Lonneke van Wanrooij
Marcia Boeijen-Brands, Peter Bogers,
Ellen de Vries en Marloes Witte.

Leerlingenraad
De Leerlingenraad is samengesteld uit kinderen uit groep 6 t/m 8 en heeft een eigen stem in de
schoolorganisatie. De leerlingenraad behartigt de belangen van álle kinderen. Het doel van de
leerlingenraad is om kinderen medeverantwoordelijk te maken voor de belangen van alle kinderen
binnen onze school. Op deze manier zijn ze betrokken bij school en kan de school profiteren van de
door de kinderen aangedragen ideeën. De leerlingenraad wordt hierbij begeleid door een teamlid.
Aan het begin van ieder schooljaar zijn er verkiezingen voor de leerlingenraad.
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Praktische informatie schooljaar 2022/2023
Bedrijfshulpverleners (BHV)
Voor de veiligheid van kinderen, collega’s en ouders heeft de school bedrijfshulpverleners. Zij
hebben daarvoor een opleiding gehad en volgen jaarlijkse nascholing. Er is een ontruimingsplan
voor calamiteiten en elk jaar vinden er twee ontruimingsoefeningen plaats.
Blauwe map
Vanaf groep 3 krijgt uw kind regelmatig op vrijdag een blauwe map mee naar huis. Daarin vindt u
schriften, werkbladen en toetsen van uw kind. Deze map moet op maandagochtend weer terug
naar school. Als deze map kapot gaat kunt u een nieuwe map bij de administratie kopen à €4,50,-.
Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL)
De school heeft sinds 2016 het Brabants Veiligheid Label. Deze erkenning van de provincie geldt
voor scholen die zich inzetten voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie. Jaarlijks controleert de
provincie of de school de regels van het BVL nog naleeft. De verkeerscoördinator houdt contact
met Veilig Verkeer Nederland, gemeente en politie om de verkeersveiligheid rondom de school
betrouwbaar te maken en te houden.
Calamiteiten/ extreme weersomstandigheden
Bij calamiteiten of extreme weersomstandigheden kan het zijn dat wij afwijken van de reguliere
onderwijstijden. Dit kan te maken hebben met zorgen rondom de verkeersveiligheid, maar ook met
zorgen rondom het binnenklimaat. Natuurlijk gaat hier altijd een zorgvuldige overweging aan
vooraf en treden we in contact met stakeholders die hier een rol in hebben (zoals inspectie als het
gaat over missen van onderwijstijd en MR over de impact en keuzes voor ouders en collega’s). Wij
zijn ons ervan bewust dat u hierdoor voor uitdagingen kan komen te staan en vinden dat
vervelend. Het veilig kunnen leren en werken is ons grootste belang in een situatie als deze, dus
daarvoor vragen wij graag uw begrip.
Cultuurbeleidsplan
Bij de slogan ‘wereldburger worden, leer je samen’ hoort verbinding maken met jezelf en de
wereld. Hiervoor werken wij met een uitgebreid cultuurbeleidsplan, waarbij er volop samengewerkt
wordt met andere organisaties. Hierin zitten onze maatjesprojecten verwerkt met als doel om
ontmoeting en samenwerking met andere doelgroepen aan te gaan (te denken aan: Taalhuis Oss,
de Wellen en BlinQ). Daarnaast zit hier ook voor alle groepen een kennismaking met verschillende
kunstdisciplines op externe locaties in verwerkt en koppelen we cultuur aan onze IPC-projecten (te
denken aan: Muzelinck, Marag, Jan Cunen). Tot slot zit er in ons cultuurbeleidsplan ook een
belevingscarrousel verwerkt, waarin in elke bouw een andere kunstdiscipline (dans en theater)
actief wordt beoefend. Hiervoor werken we samen met Dansschool Dimphy, de Lievekamp,
Dansschool Zwijsen en de Theaterklassen van Hooghuis Stadion. Het cultuurbeleidsplan draagt bij
aan onze missie om de kinderen met een goed gevulde rugzak (zelf)bewust de toekomst in te laten
stappen.
Doubleren
Kinderen die dat nodig hebben, kunnen op onze school een leerjaar overdoen. Dat is alleen zinvol
als het positief is voor de ontwikkeling van het kind. U als ouder nemen we mee in dit proces. De
leraar en de intern begeleider nemen uiteindelijk het besluit na een zorgvuldige overweging.
Eerste communie en Vormsel
De voorbereidingen van de Eerste Communie en het Vormsel in de Grote Kerk verzorgt de parochie
Willibrordus. De parochie stuurt u een brief met informatie.
Excursies en verzekering
Jaarlijks nemen kinderen deel aan excursies die passen bij het onderwijs. We doen een beroep op
ouders voor vervoer en begeleiding bij excursies. Als school zijn wij in sommige gevallen
aanvullend verzekerd op uw eigen reis- / autoverzekering, dus mocht u onverhoopt schade hebben
en uw verzekering keert niet alles uit, dan kan onze verzekering wellicht nog iets betekenen.
Let op! Dit geldt niet voor schade aan een geparkeerde auto. Wilt u meer weten over verzekering
tijdens het rijden voor school, neem dan contact op met de directie.
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Fruitbeleid
Als Nicolaasschool streven wij naar gezonde voeding. Daarom hebben wij ervoor gekozen om
allemaal fruit/groenten te eten in de ochtendpauze. Wij willen u dan ook vragen om uw kind géén
koeken, crackers, geconserveerd fruit e.d. mee te geven. De Nicolaasschool doet mee aan het
waterproject vanuit het SEC. Ieder kind krijgt aan het begin van de schoolloopbaan eenmalig een
schoolbidon, waar zij gedurende de dag water uit mogen drinken. Als deze kapot gaat, kunt u een
nieuwe bidon kopen bij de administratie à €3,-.
Geluidsoortjes
Ieder kind krijgt zodra hij/zij in groep 4 zit eenmalig een set geluidsoortjes in een bewaardoosje.
De oortjes zullen gebruikt worden voor Chromebooks/tablets/laptops. Mochten de oortjes kapot
gaan of kwijtraken dan dient het kind/ouder zelf voor nieuwe (niet draadloze) oortjes te zorgen. Dit
kan vanuit thuis of door deze te kopen bij de administratie à € 4,-.
Goede doelen
Ieder jaar steunen we twee goede doelen. Jantje Beton is een vast doel dat we als school steunen.
Het tweede doel wordt gekozen door de leerlingenraad, MR/OR of het team.
Gymkleding
De kleuters maken gebruik van het speellokaal en gymzaal De Krakenburg. We verzoeken u om uw
kind een gymtas mee te geven, met daarin een korte sportbroek, een sportshirt en gymschoenen
zonder veters. Deze tas wordt in de klas bewaard en gaat iedere vakantie mee naar huis om te
wassen en te passen.
Voor de gymlessen van groep 3 t/m 8 maken we gebruik van gymzalen De Krakenburg en De
Rusheuvel. Kinderen uit deze groepen dienen een gymbroek, shirt of gympakje en gymschoenen
zonder zwarte zolen mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Wilt u ervoor zorgen dat de
gymschoenen die ze in de gymles aandoen, niet overdag gebruikt worden tijdens het spelen?
Noteer eventueel naam in gymschoenen en kleding. Voor de veiligheid van uw eigen kind en die
van anderen tijdens de gymlessen vragen we u vriendelijk doch dringend om sieraden als
kettinkjes, oorbellen, ringen en armbanden thuis af te doen.
Hoofdluiscontrole
In lijn met de richtlijnen van GGD vragen wij ouders om zelf regelmatig een luizencontrole te doen.
Mocht je luizen/neten constateren verzoeken we jullie om contact op te nemen met de leraar van
uw kind/kinderen, zodat zij ook de andere ouders (anoniem) kunnen informeren en er thuis extra
gecontroleerd kan worden. Aan het begin van de schoolloopbaan krijgt elk kind een luizenzak voor
hun jas. Als deze zak kapot gaat en niet meer (door u) te repareren is, kunt u een nieuwe
luizenzak bij de administratie kopen à €3,-.
Huiswerk
Uw kind thuis voorlezen en educatieve programma’s laten bekijken stimuleren we vanaf de
instroomgroep en/of vanaf groep 1. Daarnaast kunnen kinderen huiswerk mee krijgen. Dat is altijd
facultatief met uitzondering van de groepen 7 en 8. Zij krijgen, passend bij onze kernwaarde
verantwoordelijkheid, wekelijks verplicht huiswerk. Op deze manier laten we onze kinderen eraan
wennen om ook thuis te plannen en te organiseren. Dat is in het voortgezet onderwijs straks ook
zo. Naast het huiswerk wat gemaakt kan/moet worden wordt er vanaf groep 4 ook soms huiswerk
in de vorm van leerwerk meegegeven. Tot slot wordt er vanaf groep 3 geadviseerd om thuis te
lezen en kan er ook een extra advies gegeven worden, zoals bijvoorbeeld tafels oefenen.
Inloopmomenten
Vanuit onze kernwaarde ‘verbinding’ worden er elk jaar een aantal inloopmomenten gepland.
Graag willen we – samen met de kinderen – vol ‘trots’ een kijkje in de klas geven. U bent op deze
datums van harte welkom om bij de start van de dag aan te sluiten bij de les. Mocht er gym of
Engels zijn dan bent u uiteraard daar ook welkom. Tijden: Hoofdlocatie 8.30 – 9.00 uur en
Noorderlicht 8.45 – 9.30 uur.
Instroomgroep
Bij veel aanmeldingen van nieuwe kleuters kan er gedurende het schooljaar een instroomgroep
gestart worden. Dit is afhankelijk van het aantal nieuwe 4-jarigen en de verdeling over de
verschillende groepen. Afhankelijk van de start van de instroomgroep en de grootte hiervan kan
ervoor gekozen worden om de instroomgroep halve dagen naar school te laten gaan.
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Leerlingenadministratie
Om de leerlingenadministratie kloppend te houden en om u te kunnen bereiken in geval van nood
is het noodzakelijk dat u veranderingen van telefoonnummer, postadres en e-mailadres zelf wijzigt
in SchouderCom.
Leerplicht
Kinderen van 4 jaar gaan de dag na hun verjaardag naar school. Vanaf 5 jaar zijn kinderen
leerplichtig. Een kind van 4 jaar heeft op school dezelfde rechten en plichten als andere kinderen.
Ook 4-jarige kinderen mogen niet zomaar vrij nemen. U dient altijd verlof aan te vragen bij de
directeur. Het aanvraagformulier kunt u vinden in SchouderCom (zie schooldocumenten ouders).
Lopen en fietsen
In verband met de overlast en de beschadiging van fietsen is het gewenst om te voet naar school
te komen. Dit geldt uiteraard niet voor die kinderen die wegens de afstand genoodzaakt zijn om
met de fiets te komen. De fietsen dienen netjes te worden neergezet op de daarvoor bestemde
plekken:
• voor de groepen 1 t/m 3: op het plein naast het EHBO gebouw;
• voor de groepen 4: bij de gymzaal in de Krakenburg (niet voor de nooduitgang van de gymzaal);
• voor de groepen 5 en 6: langs het voetpad aan de kant van Sint Jan.
• Voor de groepen 7 en 8: in de fietsenstalling van ‘Het Noorderlicht’.
• Beschadigingen en diefstal zijn voor eigen risico.
Nicolaasdag
Elk jaar wordt er een speciale activiteit georganiseerd. Om het jaar gaan alle groepen op
schoolreis. We trekken er dan met de bus op uit om samen een gezellige dag buiten de school te
beleven. Het andere jaar is er een Nicolaasdag op school. Op deze dag worden er op of rondom
school activiteiten georganiseerd gekoppeld aan cultuur.
NT2
Wanneer uw kind korter dan 1 jaar in Nederland verblijft en de Nederlandse taal nog niet
voldoende spreekt, heeft het recht op extra ondersteuning voor de Nederlandse taal. Gaat uw kind
naar groep 3 t/m 8 dan zal hij/zij starten in een Taalklas. In dat geval kunt u uw kind aanmelden
bij de Sterrebos in Oss. Wanneer uw kind naar groep 1 of 2 gaat, komt hij/zij in aanmerking voor
NT2 begeleiding bij ons op school en kan uw kind bij ons op school starten. De Intern Begeleider
zal in contact met ouders de aanvraag doen bij het samenwerkingsverband.
Onderwijstijd
Iedere school moet minimaal het wettelijke aantal verplichte uren onderwijs geven. In acht jaar
basisschool krijgt een kind in totaal 7520 uur les. Per schooljaar hebben alle kinderen 940 lesuren.
Per schooljaar heeft een school maximaal zeven keer een vierdaagse schoolweek. Weken met
feestdagen als Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag tellen niet mee.
Ophalen en wegbrengen van kinderen
Wij vragen ouders om hun kinderen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar school te
brengen. Wilt u zo veel mogelijk buiten afscheid nemen van uw kind? Dit om drukte in de gangen
te voorkomen. Ook bij het ophalen vragen wij u om buiten (de poort) te wachten en niet eerder
dan 5 minuten voor het einde van de schooltijd naar school te komen.
Parkeren
In de Koornstraat en de Krakenburg betaal je vanaf 9.00 uur voor het parkeren. Voor het halen en
brengen hebben we in de Krakenburg een zoen-en-zoef-strook. Verder vragen we iedereen om de
parkeervakken op te zoeken en dus niet het verkeer in de straat op te houden door kinderen uit de
auto te laten of te wachten tot er een plekje vrij komt. Op die manier houden we de verkeersituatie
overzichtelijk en veilig voor iedereen en in het bijzonder natuurlijk voor onze kinderen.
Passend onderwijs
Het onderwijs willen we steeds passender maken voor alle kinderen op school. U heeft vast wel
eens van passend onderwijs gehoord. Dit houdt in dat kinderen steeds langer op een reguliere
basisschool hun onderwijs kunnen volgen. Wilt u hier meer over lezen of vraagt u zich af wat dit
voor uw kind kan betekenen kijk dan eens op de volgende website:
www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl.
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Protocollen
Als school hebben we verschillende protocollen, waarop we kunnen terugvallen indien nodig. Deze
protocollen kunt u vinden via ‘documenten’ op SchouderCom.
Rookverbod
Op school geldt in het gehele schoolgebouw en op het schoolplein een algemeen rookverbod.
Schoolfotograaf
Eenmaal per schooljaar komt de schoolfotograaf om, geheel vrijblijvend, individuele, groeps- en
broertjes-/zusjesfoto’s te maken van kinderen die op onze school zitten. De datum staat vermeld
op de jaarkalender; daarnaast krijgt u hierover vooraf een bericht via SchouderCom.
Schoolkamp
In het begin van het schooljaar gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp.
Schoolkoor
Onder leiding van Piet en Roos van der Sanden repeteert elke maandag van 14.45 uur tot 15.45
uur het koor met de Koorkids Nicolaas in het Engelse leslokaal. Kinderen uit de groepen 7 en 8
sluiten later aan, omdat ze van de andere schoollocatie moeten komen. Er worden zowel
Nederlandstalige als Engelstalige liedjes gezongen en soms zit er ook een spetterende choreografie
bij. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen. (Kinderen uit groep 3 vanaf januari). De
kosten voor deelname zijn 10 euro per maand. Via gemeente Oss kunt u vanuit de regeling
'meedoen is belangrijk' een tegemoetkoming aanvragen voor deze kosten. Het koor treedt bij eigen
vieringen op school op, maar is ook regelmatig actief op andere plekken binnen Oss. Te denken
aan de Lampionnenoptocht bij De Wellen of Fantastival.
Sponsering

Voor ons nieuwe gebouw zullen wij via sponsering extra financiële of materiële middelen proberen
te krijgen. Hiervoor worden de regels van het ministerie en SAAM* gevolgd.
Onderwijs contact persoon, Ons Welzijn
Matty de Neree is onze onderwijs contactpersoon (OCP) van Ons Welzijn. Zij is regelmatig op
school om vragen over de begeleiding of opvoeding van kinderen te bespreken. Dit gaat altijd in
overleg met ouders. Met de inzet van schoolmaatschappelijk werk proberen we problemen te
voorkomen door signalen vroeg op te sporen en zo snel mogelijk aan te pakken.
Matty kan op afspraak langskomen op school voor een gesprek. Sinds dit schooljaar starten we
ook met een aantal vaste spreekuur-momenten waarop Matty aanwezig is. U bent dan van harte
welkom om uw vragen met haar te bespreken. Matty zit met haar spreekuur in het IB-kantoor.
Spreekuur Basisteam Jeugd & Gezin op Nicolaasschool van 14.30 – 16.30 uur:
Dinsdag 15 november
Dinsdag 17 januari
Dinsdag 11 april
Dinsdag 4 juli
Schooltijden
De school heeft een continurooster op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen
eten de kinderen op school. De schooltijden zijn voor de groepen 1 t/m 6:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30u tot 14.30u.
woensdag van 8.30u tot 12.00u.
De groepen 7 en 8 op Noorderlicht beginnen en eindigen een kwartier later, zodat ouders in de
gelegenheid zijn hun kinderen te halen en brengen.
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45u tot 14.45u.
woensdag van 8.45u tot 12.15u.
Elke vrijdag voor een vakantie zijn we om 12.00 uur uit.
Tijdens het schooljaar is het mogelijk dat schooltijden veranderen op basis van regelgeving RIVM
i.v.m. het coronavirus.
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Sociale Media
In en buiten de klassen gebeuren er mooie dingen waar we trots op zijn. Naast blogs op
SchouderCom delen we dit ook graag met de buitenwereld. Je kunt ons op de volgende social
media kanalen volgen:
Instagram: https://www.instagram.com/nicolaasschooloss/
Facebook: https://www.facebook.com/nicolaasschooloss/
Twitter: https://twitter.com/Nicolaasschool3
Vakanties en vrije dagen
Voor de vakanties en vrije dagen van dit schooljaar verwijzen wij u graag naar de jaarkalender in
SchouderCom.
Verjaardagen
We begrijpen dat een verjaardag een feestelijke gebeurtenis is en daarom zijn we op dat moment
minder strikt met een beetje zoetigheid. Desondanks zien we bij voorkeur een gezonde traktatie.
Een traktatie hoeft niet groot of duur te zijn, het uitdelen op zich vinden kinderen al een feestje.
Het is niet de bedoeling dat de jarige cadeautjes aan zijn klasgenoten uitdeelt.
Vanaf groep 3 vieren we de verjaardag van de kinderen zonder ouders.
Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 nemen elk jaar deel aan het landelijke verkeersexamen. Politie en Veilig
Verkeer Nederland nemen het examen af. Er is een schriftelijk examen en een praktijk
(fiets)examen. Kinderen die slagen, ontvangen een verkeersdiploma.
Verloren spullen
Mist u bezittingen van uw kind dan bent u natuurlijk welkom om te bekijken of ze toch nog ergens
zijn. We verzamelen gevonden voorwerpen bij de administratie. Vaak slingeren spullen toch nog
gewoon rond de klas of hangen ze aan een verkeerde kapstok. Tijdens ouderavonden kunt u in de
aula alle gevonden voorwerpen bekijken. De school stelt zich niet aansprakelijk voor het
zoekraken. Tip: zet in alle spullen de naam van uw kind.
Vertrouwenspersonen
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school kunnen ouders en kinderen ondersteuning
krijgen van een vertrouwenspersoon. Het gaat dan om zaken als pesten, ongewenste intimiteiten,
discriminatie, agressie en geweld. De contactpersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u
advies en informatie over mogelijke vervolgstappen. Samen maakt u een stappenplan om het
ongewenste gedrag te stoppen. Voor onze school zijn de contactpersonen: Marcia Boeijen
(marciaboeijen@saamscholen.nl) en Christel Monteny (christelmonteny@saamscholen.nl).
Verzekering
Er is vanuit SAAM* een verzekering afgesloten voor alle scholen. Deze verzekering omvat enkele
belangrijke zaken zoals:
Schade/ongevallen waarbij de school aansprakelijk is. Er moet dan sprake zijn van een
verwijtbaar feite door een collega
Kinderen zijn verzekerd tegen schade/ongevallen tijdens reizen onder schooltijd, bijvoorbeeld
bij excursies of schoolreisjes.
Ouders die in opdracht van de school reizen zijn in sommige gevallen ook (aanvullend)
verzekerd tegen schade/ongevallen.
Bij reizen naar het buitenland zijn alle kinderen, leraren en ouders verzekerd, hiervoor wordt
een aparte reisverzekering afgesloten.
Kinderen spelen en ravotten buiten en nemen soms dure spullen mee van huis naar school. Denk
daarbij bijv. aan een mobiele telefoon. Indien hier schade aan is ontstaan dan is de school niet
aansprakelijk. Eventueel kan een beroep gedaan worden op uw eigen WA/inboedel/kostbaarheden)
verzekering of – bij verwijtbare schade door een ander kind – de WA verzekering van de ouders.
Het is dan aan jullie als ouders om dit onderling te regelen.
(Voedsel)allergie
Heeft uw kind een voedselallergie, bespreek dan met de leraar aanpassingen voor traktaties, eten
tijdens vieringen, enzovoort. Zo voorkomen we problemen met de gezondheid van uw kind en
zorgen we samen voor een traktatie die uw kind wel mag hebben.

10

Wennen
Een nieuwe leerling mag voordat hij of zij voor het eerst naar school gaat, in overleg met de leraar,
drie dagen/dagdelen op school wennen. De leraar zal hierover contact met u opnemen.
Ziekte
Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit voor 9.00 uur melden via de optie ‘afwezigheidsmelding’ in
SchouderCom. Als wij geen afwezigheidsmelding hebben ontvangen zullen wij telefonisch contact
op proberen te nemen. Bij geen gehoor zijn wij verplicht om het al ‘ongeoorloofd verzuim’ te
melden bij de leerplichtambtenaar.
Zindelijkheid
Wanneer uw kind op onze school start, dient hij/zij zindelijk te zijn. Het kan natuurlijk zijn dat uw
kind om medische redenen nog niet zindelijk is. Wij verzoeken u dit dan aan de leraar te melden.
Zij-instroom
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind al naar een andere school gaat maar dat u wilt
overstappen naar onze school. Dit kan vanwege een verhuizing of omdat een andere school wenst
voor uw kind. Ga in dat geval altijd eerst het gesprek aan met u huidige school en maak de reden
van deze wens bespreekbaar. Wij willen verandering van school zoveel mogelijk beperken, omdat
we geloven in de kracht van een vertrouwde omgeving. Mocht de keuze om voor een andere school
te kiezen toch blijven bestaan dan kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak, zodat we u
rond kunnen leiden en kennis kunnen maken met elkaar. Na toestemming van u, nemen wij
contact op met de huidige school om af te stemmen of wij de juiste en passende ondersteuning
kunnen bieden. Vervolgens zullen wij intern besluiten of wij uw kind een passende plek kunnen
bieden en u informeren over onze keuze en deze ook toelichten.
Zij-uitstroom
Andersom is het natuurlijk ook mogelijk. Uw kind zit op de Nicolaas maar u overweegt een
overstap naar een andere school. Ook in dit geval adviseren wij om dit eerst bespreekbaar te
maken met ons. Dat kan in eerste instantie met de leraren zijn, maar het kan ook met de intern
begeleider. Gezamenlijk kunnen we kijken naar de beste oplossing bij ons op school of we werken
samen voor een goede overstap naar de nieuwe school.
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Jaarrooster
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

:
:
:
:
:
:
:
:

24
26
20
10
24
18
29
18

Vrije dagen
Studiedag SAAM*
Studiedagen

:
:

5 oktober 2022
5 december 2022
6 februari 2023
16 en 17 maart 2023
7 april 2023
30 mei 2023
26 juni 2023

Vrijdagen om 12.00 uur uit :

t/m 28 oktober 2022
december 2022 t/m 6 januari 2023
t/m 24 februari 2023
april 2023
april t/m 5 mei 2023
en 19 mei 2023
mei 2023
juli t/m 25 augustus 2023

21
23
17
21
14

oktober 2022
december 2022
februari 2023
april 2023
juli 2022
september
september
september
september

Verbinding ouders - school
Infoavond groep 1/2
Infoavond groep 3/4
Infoavond 5/6
Infovond 7/8

:
:
:
:

12
13
14
15

Rapporten

:

16 februari 2023
29 juni 2023

Ouder(kind)gesprekken

:

3 oktober t/m 19 oktober
27 februari t/m 10 maart
3 juli t/m 10 juli

Inloopmomenten

:

Vrijdag 7 oktober
Donderdag 8 december
Woensdag 15 februari
Dinsdag 11 april
Maandag 19 juni

Events
Schools-in
Streetwise
Kamp groep 8
Sint Maarten
Sinterklaas
Kerstdiner
Kerstviering
Carnaval
Dag van het geld
Talentshow
Paasviering
Koningsspelen
Nicolaasdag
Musical groep 8
Ouderbedank
Eindfeest groep 8:
Schools’ out

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5 september 2022
19 en 20 september 2022
26 t/m 28 september 2022
10 november 2022
2 december 2022
21 december 2022
23 december 2022
17 februari 2023
29 maart 2023
5 april 2023
6 april 2023
21 april 2023
26 mei 2023
6 juli 2023
12 juli 2023
13 juli 2023
14 juli 2023
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2023
2023
2023
2023

