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Drukte bij de ingang
Vanaf maandag 15 februari wordt alléén voor de ouders en kinderen van de kleutergroepen de deur
aan de linkerkant van het gebouw opengezet. Oskar, onze conciërge houdt hier toezicht op.
Wij vragen u met nadruk bij het parkeren van uw fiets de route naar de zijdeur vrij te houden.
Mocht uw zoon of dochter in K4 of K5 zitten en heeft u ook nog een kinderwagen mee, dan kunt u
natuurlijk van de lift bij de hoofdingang gebruik maken.
Om 08.45 sluiten beide deuren. U kunt dan aanbellen bij de hoofdingang en een ”te laat” briefje
halen bij de administratie.
Verder vragen wij u met nadruk om “rechts” te houden op de trap zodat ook vertrekkende ouders
voldoende ruimte hebben.
Wij hopen dat dit er voor zorgt dat iedereen op een rustige en veilige manier op tijd in de klas zit. De
ervaring van de 1e week is over het algemeen zeer positief.
Nieuwe collega’s en vertrekkende collega
In februari zijn wij gestart met een nieuwe groep op De Kleine Nicolaas. Dit betekent dat wij twee
nieuwe collega’s kunnen verwelkomen.
Linda Slager en Marjolein te Slaa zijn de leerkrachten in onze nieuwe groep 1C.
Linda werkt op maandag, dinsdag en vrijdag in 1C en Marjolein op woensdag en donderdag.
Daarnaast staat Marjolein op maandag in 1/2 B.
Beiden zijn leerkrachten met veel ervaring in het basisonderwijs. Linda is sinds 2009 werkzaam
geweest op basisschool De Achthoek voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs en Marjolein heeft de
afgelopen 20 jaar gewerkt op basisschool De Witte Olifant, een school van binnen ons bestuur, maar
wilde graag gebruik maken van de mogelijkheid van mobiliteit die door ons bestuur aan werknemers
geboden wordt. Vanaf 1 april is zij ook nog op dinsdag de leerkracht van K3 en op vrijdag de
leerkracht van K4. Wij wensen beiden veel succes en plezier bij ons op school.
Daarnaast heten wij ook Christien Pries welkom als teamlid op de Nicolaas Maesschool. Christien is al
enige tijd op de Nicolaas Maesschool werkzaam via De Brede Selectie, de invalpool in Amsterdam.
Wij zijn blij dat we haar een vaste plek in ons team kunnen bieden.
Verder zal het veel ouders niet ontgaan zijn dat Danielle Honselaar na 41 jaar in het onderwijs met
pensioen gaat. Wij hebben inmiddels met het team met een geweldig feest afscheid van haar
genomen en wensen haar alle goeds voor de toekomst.
Verandering van schooltijden
In gesprekken met ouders is gebleken dat er verwarring is ontstaan over mogelijke verandering van
schooltijden per schooljaar 2016-2017.
Verandering van schooltijden is niet iets wat vandaag op morgen ingevoerd kan worden. Daar gaat
een langdurig proces van overwegen, overleg, informatiebijeenkomsten en ouderraadpleging aan
vooraf. Om een dergelijk proces in goede banen te leiden heeft een school zeker een jaar de tijd
nodig. Dat betekent dat we nu al kunnen constateren dat we een verandering van schooltijden, of dit
nu een vijf-gelijke dagen model of continue-rooster etc. is, volgend schooljaar niet zullen invoeren.
Wel zullen wij dit jaar als team een start maken om te onderzoeken of verandering van schooltijden
eventueel gewenst is.
Administratieve wijzigingen
Het komt nog al eens voor dat ouders administratieve zaken, bijvoorbeeld ziekte of verhuizing,
doorgeven aan de leerkracht van hun kind. Daar is op zich niets mis mee, maar het is van belang dat
dit vooral bij Ariane van de administratie gemeld wordt omdat de leerkrachten, wanneer zij dit
bijvoorbeeld ’s ochtends voor school horen, niet meer in de gelegenheid zijn om het aan Ariane door
te geven. U kunt uw mededeling doen per mail a.detonnac@nicolaasmaes.nl of rechtstreeks aan
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de balie beneden. Het gaat ons bijvoorbeeld om adreswijzigingen, ziekte, een ochtend later komen,
etcetera.
Oproep van de bevo leerkrachten
Voor de keuzevakken en bevolessen hebben wij houten bouwblokjes nodig. Hiermee gaan we bouwen
en knutselen.Tevens plasticflessen van vloeibaarwasmiddel en wasverzachter.
Daarnaast kunnen we ook duplo gebruiken om onze bouwvoorraad aan te vullen. Ieder steentje is
meegenomen.
E.e.a. kunnen jullie in de bevo bak op de eerste verdieping leggen of afgeven bij het bevo lokaal.
Bij voorbaat dank.
Nieuws over de keuzevakken
Eind maart gaan de keuzevakken weer van start. Al vele jaren een Nicolaas Maes traditie en voor de
kinderen één van de hoogtepunten van het schooljaar.
Dit jaar hebben we een record aantal inschrijvingen binnengekregen van ouders die een keuzevak
gaan geven: de kinderen kunnen per klas uit gemiddeld 19 vakken kiezen. In totaal zullen er 69
keuzevakken gegeven worden, en ook de kleuters kunnen dit jaar weer meedoen. Dat is een
fantastisch resultaat!
Hoe gaat het verder?
Komende week zullen de kinderen in de klas vijf voorkeursvakken kiezen. Vervolgens zullen wij
proberen een indeling te realiseren waarbij iedereen zoveel mogelijk binnen zijn of haar top vier wordt
geplaatst. Begin maart wordt de indeling bekend gemaakt bij zowel de kinderen als de ouders en
leerkrachten die een keuzevak geven.
Op woensdagochtend 30 maart, 6 en 13 april zullen de keuzevakken plaatsvinden.
Veel dank voor de enthousiaste reacties tot nu toe!
Nog vragen?
Dan kun je altijd mailen naar keuzevakken@nicolaasmaes.nl.
Of je kunt iemand van de keuzevakken commissie aanspreken, dit zijn Ulrike Buerger-Bruijs (moeder
Lotta K3, Emma groep 5, Hannah groep 7), Patricia Hamers (moeder Dave groep 5,) Barbara
Zeelenberg (moeder Anna groep 6), Heleen van Ommeren (moeder Jort 5B, Carlijn 8A), Hannelore
Zeeman (moeder Lode K3, Violet 4B, Lila 8B) en Winnie Moltmaker (moeder Saar groep 6).
Project de voedselmachine in groepen 7 en 8
In maart start het leerproject de voedsel-machine. Dit project wordt
georganiseerd door het iNATLAB. Tijdens dit project gaan een aantal
leerlingen uit de groepen 7 en 8 een zelfgebouwde voedsel-machine (op
kleine schaal) in de klas realiseren. Bij dit project worden de leerlingen
uitgedaagd om op een wetenschappelijke manier bezig te gaan met het
ontwerp en onderzoek dat nodig is om een voedsel-machine te creëren.
Gedurende dit project komen ze in contact met allerlei verschillende
wetenschappelijke vakgebieden,
zoals natuurkunde, scheikunde en
biologie, maar ook met praktische
vakken als techniek en
handenarbeid.
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Lustrum
Op de volgende pagina vindt u de eerste informatie over het naderende lustrum.
Agenda voor de komende weken
26 februari
Lesvrije dag. Alle leerlingen vrij
27 februari t/m 6 maart
Voorjaarsvakantie
25 maart
Goede Vrijdag. Alle leerlingen vrij
28 maart
Tweede Paasdag. Alle leerlingen vrij
30 maart
1e keuzevakkendag
Een fijne voorjaarsvakantie gewenst namens het team van de Nicolaas Maesschool,
Jacqueline Bosma
Yepuh Schoones
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Informatie over het Lustrum van de Nicolaas Maesschool 2016
In 1916 verrees er aan de rand van de stad een nieuw schoolgebouw. Een gebouw waarin 2
verschillende scholen voor Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) een plaats kregen. Één van deze
scholen was de Nicolaas Maesschool.

Inmiddels staat de school midden in een woonwijk en zijn we aanbeland in 2016 en bestaan we dus
dit jaar 100 jaar. Alle reden voor een groot feest.

De komende tijd zullen we u uitgebreid informeren over alle activiteiten. We zijn inmiddels met een
aantal leerkrachten en de Ouderraad bezig met de invulling van de feestweek. Over de inhoud willen
we nog niet te veel kwijt, maar deze zal volledig in het teken van de kinderen staan. De datum kunt u
wel vast in uw agenda zetten:

27 juni t/m 1 juli 2016
In deze week zullen we veel ouders nodig hebben om alle activiteiten te begeleiden. Hiervoor zullen
t.z.t. bij de klassen lijsten worden opgehangen waar u zich in kunt schrijven voor een activiteit.
Wij rekenen uiteraard op uw hulp en gaan uit van een fantastische feestweek.
Hartelijke groet namens het team en de ouderraad.
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