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We zijn er weer!
Na een heerlijke vakantie zijn wij op maandag 22 augustus weer begonnen.
Dat gaf ons de ruimte om er voor te zorgen dat we maandag 29 augustus startklaar stonden om de
kinderen te verwelkomen.
Zo’n eerste schooldag blijft altijd speciaal en dat was goed te zien aan alle papa’s en mama’s die
meekwamen om een kijkje te nemen in de nieuwe klas.
Wij hebben genoten van alle vakantieverhalen en zijn weer enthousiast aan de slag gegaan.
Nieuwe collega
Mijn naam is Paulien Tersteeg en ik kom van Daltonschool de Meer waar ik 15 jaar met veel plezier
gewerkt heb.
Ik ben blij om dit schooljaar te mogen starten op de Nicolaas Maes in groep 4 en K3. Mijn eerste
indrukken van de school en de kinderen zijn heel positief! In totaal ben ik nu 23 jaar werkzaam in het
onderwijs en ik vind het een prachtig vak. Verder heb ik 3 kinderen en hou ik enorm van koken,
muziek, lezen en van Amsterdam. Ik kom zelf uit Overijssel en vind het een voorrecht om op zo`n
locatie te mogen werken. Ik heb er heel veel zin in dit schooljaar!
Wij zijn blij met onze nieuwe collega en wensen Paulien heel veel plezier en succes op onze Nicolaas
Maes.
Nieuwe schoolgids
Binnenkort ontvangt u van ons de schoolgids voor 2016-2017. Aangezien daar een paar aanpassingen
in zijn opgenomen, bespreken wij deze eerst met de MR. Daarna wordt de schoolgids ook op de
website gepubliceerd.
Jaarplan 2016-2017
Op basis van ons schoolplan 2015-2019 stellen wij elk jaar een jaarplan op.
In dit jaarplan wordt aangegeven welke doelstellingen wij willen realiseren, wie betrokken zijn bij de
uitvoering, wanneer het één en ander afgerond zal zijn en welke werkwijze gehanteerd wordt.
De opzet van het jaarplan bestaat uit een concreet schema van activiteiten en zorgt ervoor dat wij
goed kunnen bijhouden of we op de goede weg zijn met onze voortgang. Het jaarplan is een
belangrijk onderdeel van onze kwaliteitscyclus. Deze cyclus bestaat uit drie onderdelen:
1. Het schoolplan voor de periode 2015-2019
2. Een concrete uitwerking van het schoolplan in een jaarplan
3. Een jaarverslag met daarin onder andere een evaluatie van het jaarplan
Ook dit jaar starten wij weer met de voortdurende cyclus van plannen maken, uitvoeren, evalueren en
bijstellen.
Het jaarplan wordt altijd aan het begin van het schooljaar besproken met de MR.
Daarna sturen wij het op naar de Inspectie van het Onderwijs. Vanaf dit schooljaar gaan wij het ook
publiceren op de website zodat het voor iedereen toegankelijk is.
Nieuw speeltoestel
In de zomervakantie is er een nieuw speeltoestel geplaatst op het gedeelte voor de kleuters.
Het was nog spannend of het op tijd klaar zou zijn, maar gelukkig konden op de eerste schooldag de
linten er af en hebben de kinderen er meteen heerlijk op kunnen spelen. Wij zien nu al dat het een
hele populaire plek is.
Nieuwe aanbod “Engels” in alle groepen
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Vanuit ouders en team is naar voren gekomen dat wij het aanbod Engels een extra impuls willen
geven. Tot nu toe werd in de groepen 7 en 8 Engelse les gegeven. Maar wij zijn er van overtuigd dat
vroeg beginnen beter bij onze leerlingen past en dat wij hen hiermee beter toerusten voor de wereld
waarin wij leven. In het schooljaar 2015-2016 hebben wij met elkaar onderzocht welke methode voor
Engels het best bij onze populatie past. Na langdurig onderzoek en uitproberen hebben wij gekozen
voor de methodes van Pearson, Ipockets voor de groepen 1 t/m 4 en Big English voor de groepen 5
t/m 8.
Daarnaast gaan wij samen werken met de organistie Early Bird 9 www.earlybirdie.nl)
Early Bird is als organisatie koploper als het gaat om begeleiding van Vroeg Vreemde Talen Onderwijs
en zal ons ondersteunen om meer, beter en eerder Engels in te voeren en onze eigen professionaliteit
te verhogen.
Wij hebben op 25 augustus onze eerste bijeenkomst gehad met Karel Philipse, directeur van Early
Bird en beginnen volgende week met voorbeeldlessen in verschillende groepen door Joanne Damen.
Zij zal ons ook ondersteunen en begeleiden.
Wij hebben er enorm veel zin in en kunnen niet wachten tot we kunnen beginnen.
Op korte termijn gaan we ook een ouderavond organiseren om iedereen hierover te informeren.
Ons eigen voetbaltoernooi! Hulp gevraagd!
Zoals u wellicht al in de jaarkalender heeft gelezen, zal op woensdag 28 september het jaarlijkse
voetbaltoernooi van onze school plaatsvinden. Op deze dag strijden álle kinderen van de groepen 5,
6, 7 en 8 in vier gemengde categorieën om de voetbal-eer op de velden van THC Hurley in het
Amsterdamse Bos.
Het is altijd een ontzettend leuke, sportieve dag, en graag zouden we er over vier weken net zo’n
succes van maken. Helaas is dat niet mogelijk zonder de hulp van buitenaf. Elk team heeft een coach
nodig, niet alleen voor het aanwakkeren van de teamspirit, maar ook om ervoor te zorgen dat er (als
dat nodig is) regelmatig gewisseld wordt, en dat het team op de juiste tijd op het juiste veld klaar
staat om te spelen. Daarnaast zijn er nog scheidsrechters nodig om de (korte) wedstrijden in goede
banen te leiden.
Het is vast duidelijk: we hebben veel ouderhulp nodig! Het toernooi zal om 9.00u beginnen en rond
12.00u afgelopen zijn. Mocht u tijd en zin hebben om te komen helpen, dan zou dit ontzettend fijn
zijn. U kunt dit, het liefst zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór vrijdag 16 september, aan
Floortje Kroeze doorgeven per mail: f.kroeze@nicolaasmaes.nl. Een eventuele voorkeur voor coach of
scheidsrechter kunt u daarbij ook vermelden, dan probeert Floortje iedereen zo goed mogelijk in te
delen. Het wordt fantastisch!
Omgekeerde 10 minutengesprekken
Naar aanleiding van de positieve ervaringen van zowel leerkrachten als ouders zullen we ook dit jaar
weer de omgekeerde 10 minutengesprekken organiseren. Het geeft de leerkracht een compleet beeld
van uw kind en wat het van hem/haar en de school vraagt om uw kind zo goed mogelijk te
begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling. De gesprekken zullen dit jaar plaatsvinden op 12, 13 en 14
september.
Tijdens een omgekeerd tien minutengesprek kunt ú de leerkracht informeren over het
welbevinden van uw kind: hoe beleeft uw kind de school, wat zijn de interesses van uw kind,
heeft u bepaalde zorgen over uw kind, welke tips heeft u voor de leerkracht, enz.
Wij vinden uw informatie belangrijk omdat u uw kind het beste kent. Als leidraad voor dit gesprek
hebben wij u via de mail een formulier gestuurd. Wij vragen u dit formulier in te vullen. Daarnaast
verwachten we alle ouders op deze gesprekken.
Het verzoek is om dit formulier uiterlijk woensdag 7 september a.s. in te leveren bij de
leerkracht(en) van uw kind(eren) zodat deze zich kan voorbereiden op het gesprek.
Vanaf maandag a.s. hangen de intekenlijsten voor de gesprekken bij de klas van uw kind.
Bij voorbaat dank voor het invullen.
Duurzaamheid
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Wij zijn al enkele jaren bezig om een school te zijn met een duurzaam karakter. Om de afvalstroom
binnen de school te beperken hebben wij sinds 2013 de regel: "geen zakjes, maar bakjes en geen
pakjes maar bekers". Concreet betekent dit dat er geen plastic zakjes en pakjes drinken meer mogen
worden meegenomen naar school. Wij gaan er vanuit dat iedereen ons hiermee helpt.

Hartelijke groet,
Jacqueline Bosma
Yepuh Schoones
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