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Oktober 2017
Afsluiting Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is weer ten einde. In de afgelopen week is er veel gelezen door de kinderen en
hebben veel ouders voorgelezen in de klassen. Dank daarvoor. Op vrijdag 6 oktober zijn er 2
kinderboekenschrijvers op school geweest om over hun werk te vertellen en is er een boekenmarkt
geweest op het plein waar veel boeken gekocht zijn door de kinderen en hun ouders. Ook hier gaat
het dus goed met het kinderboek, wat overeenkomt met de landelijke trend. Op donderdag 12
oktober hebben de groepen 1t/m3 als afsluiting van de Kinderboekenweek een techniekmiddag met
als thema “Gruwelijk eng” gehad en vrijdag 13 oktober hebben de groepen 4 t/m 8 in kleine groepjes
als afsluiting een speurtocht door de school gedaan waarbij zij aan de hand van rebussen een
tekstfragment konden vinden. Aan de hand van dit fragment moesten zij raden uit welk boek dit
fragment kwam. De kinderen deden allemaal enthousiast en fanatiek mee. Het was een geslaagde
afsluiting. Een foto impressie vindt u op de website.
http://nicolaasmaes.nl/fotos/serie/aflsluiting-van-de-kinderboeken
Inloopochtend Onderzoekend leren
Op 4 oktober heeft u allemaal een mail ontvangen met daarin de uitnodiging voor de inloopochtend
voor alle ouders om een kijkje te nemen in de school om te ervaren wat we op dit moment doen aan
onderzoekend leren. Voor de volledigheid hieronder nogmaals de tekst van de uitnodiging:

Beste ouders en verzorgers, We nodigen u van harte uit om op donderdag 19 oktober van 8.30 tot
9.30 een ronde door de school te maken. De kinderen van groep 1,2 en 3 mogen samen met hun
ouders op pad en de kinderen van groep 4,5,6,7,8 blijven in hun eigen groep om uitleg te kunnen
geven over hetgeen ze gedaan hebben op het gebied van onderzoekend leren. Van groep 1 tot en
met groep 8 zijn we de eerste weken druk bezig geweest met kennismaken, groepsvorming, in groep
4 voor het eerst op een snappet, maar bovenal ook met het onderzoekend leren !! Vanaf groep 3 is er
gestart om via verhalen (narratieven) de nieuwsgierigheid en verwondering te prikkelen. Als u uw
ronde maakt zult u zien dat er veel is samengewerkt. Het samenwerken heeft geleid tot presentaties
waarvoor heel wat overleg, kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken en
discussiëren nodig was. In de groepen ½ komt u het onderzoekend leren veelal beeldend tegen. In
de middenbouw ziet u de opbouw van een woonwijk, moeder aarde en een krantenredactie. In de
bovenbouw ziet u dat er al heuse onderzoeksvragen op het whiteboard staan. Deze onderzoeksvragen
dragen in groep 7 bij aan het Europa-spel en in groep 8 bouwen de kinderen een heel jaar lang in
vaste groepen aan een eigen beschaving. Kijk, geniet en bewonder en stel gerust vragen! We doen
dit teambreed dus u kunt alle etages bezoeken. Met hartelijke groet, Team Nicolaas Maes.
Ouderjaarkalender
Op de website staat de ouderjaarkalender. Daar worden soms activiteiten aan toegevoegd en soms
vinden er wijzigingen plaats. Check dus regelmatig deze kalender. Belangrijke
wijzigingen/aanvullingen voor nu zijn:
Sinterklaas versiermiddag op 20 november i.p.v. 13 november
Pietenmiddag op 27 november i.p.v. 20 november
Boerderijbezoek groep 5A op 16 april 2018
Boerderijbezoek groep 5B op 19 april 2018
Infoavond kleutergroepen
Op woensdag 18 oktober zijn de informatieavonden van de kleutergroepen. Inloop is om 19.45 uur.
Aanvang 20.00 uur.
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Nieuws uit de medezeggenschapsraad
Per de start van het nieuwe schooljaar is Mabel Nummerdor toegetreden tot de
Medezeggenschapsraad van de Nicolaas Maesschool (MR). Mabel volgt Karin Veenstra als MR-lid op.
Mabel is de moeder van Quint (7A), Fay (6A) en Sem ( 3A). De MR zal daarmee het komende
schooljaar bestaan uit de ouders: Joyce Leemrijse-Smallenbroek (voorzitter), Patrick Stoppelman en
Mabel Nummerdor, en de leerkrachten: Klaartje Bergisch, Linda Ensink en Michiel Jehee. Heb je
vragen of opmerkingen voor de MR, spreek ons dan graag aan, of email naar mr@nicolaasmaes.nl.
Studiedag en SE dag
20 oktober, de dag voor de Herfstvakantie, is er weer en studiedag op de Nicolaas Maesschool.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn Onderzoekend Leren, scholing Classroom English
en Googledrive training. Omdat het voor sommige ouders lastig is om opvang te regelen hebben we
ook weer een SE dag georganiseerd voor die dag. U heeft daar vrijdag 13 oktober jl. een mail over
gekregen.
Fietsen op het schoolplein
Het valt op dat de laatste tijd meer kinderen fietsen op het schoolplein, zowel in de ochtend als ook ’s
middags. Omdat het op die tijden altijd druk is op het plein is dat gevaarlijk. Ik zal kinderen daar dan
ook op wijzen wanneer ik dat zie, maar wil u vragen om dit onder de aandacht te brengen bij uw
kind. Alvast dank daarvoor. Voor alle duidelijkheid: Er mag op geen enkel moment gefietst worden op
het plein!
Belangrijke data voor de komende weken
18 oktober 2017
:
Infoavond groepen ½
20 oktober 2017
:
Studiedag, alle leerlingen vrijdag
21 t/m 29 oktober 2017
:
Herfstvakantie
6, 7 en 8 november 2017
:
10 minutengesprekken
8 november 2017
:
Hermitage groepen 6
17 t/m 24 november 2017
:
week van de Mediawijsheid
22 november 2017
:
Krakelingbezoek groepen 7 en 8
29 november 2017
:
Mad science show groepen 3 t/m 8
Hartelijke groet en een zonnig weekend gewenst,
Namens het team van de Nicolaas Maesschool
Marcha Heerschop
Yepuh Schoones
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