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Vakantierooster 2016-2017 voor zover bekend.
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017.
Echter in verband met een stichtings-brede vertraging in de vaststelling van het jaarrooster, kan ik u
nog geen volledig overzicht geven van alle lesvrije dagen. Dit zijn dus alleen de officiële vakantie
dagen en de andere lesvrije dagen of –weken zijn nog niet bekend.
Zodra deze bekend zijn en besproken met de MR, laten wij u dat weten

Vakantierooster 2016 – 2017 groep 1 t/m 8
Herfstvakantie

15-okt-2016 t/m

23-okt-2016

Kerstvakantie

24-dec-2016 t/m

8-jan-2017

Voorjaarsvakantie

18-feb-2017 t/m

26-feb-2017

Pasen (incl. Goede Vrijdag)

14-apr-2017 t/m

17-apr-2017

Meivakantie ( incl.
koningsdag)

22-apr-2017 t/m

30-apr-2017

Hemelvaart

25-mei-2017 t/m

26-mei-2017

Bevrijdingsdag

5-mei-2017 t/m

5-mei-2017

Pinksteren

5-jun-2017 t/m

5-jun-2017

Zomervakantie

22-jul-2017 t/m

3-sep-2017

Bart van den Bosch
Helaas zal Bart, onze meester van groep 8A, ons aan het eind van dit schooljaar gaan verlaten.
Bart is samen met Michiel Jehee de drijvende kracht achter het onderzoekend leren binnen onze
school.
Daarnaast maken zij ook samen deel uit van het leerteam “Onderzoekend Leren” binnen de Stichting
Openbaar Onderwijs aan de Amstel.
Via dit leerteam is hij in contact gekomen met het voortgezet onderwijs en specifiek het Spinoza
Lyceum.
Het Spinoza Lyceum start volgend schooljaar een nieuwe afdeling die zich volledig zal richten op het
onderzoekend leren en zij hebben Bart gevraagd om dit mede te ontwikkelen. Een prachtige kans
voor Bart, maar wij gaan hem natuurlijk vreselijk missen als collega in ons team.
Gelukkig blijft Bart wel nog één dag verbonden aan het leerteam “Onderzoekend Leren” van onze
stichting, zodat wij op die manier toch blijven profiteren van zijn kwaliteiten.
We wensen Bart vanzelfsprekend heel veel succes en plezier op het Spinoza Lyceum.
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Bericht van de TSO coördinator Miranda Lewis
Beste Ouders,
Op 2 juni werd er voor de tweede keer een landelijke Nationale Overblijfdag
georganiseerd. Wij wilden hier ook aan meedoen en de TSO-medewerkers in
het zonnetje zetten !
Maaaaar! Omdat ik zelf op 2 juni op kamp was met groep 8 zal ik deze datum verplaatsen naar

VRIJDAG 8 juli

Waarom de Nationale Overblijfdag?
De eerste donderdag van juni ( dit jaar bij ons op 8 juli ) is Nationale Overblijfdag.
Alle basisscholen in Nederland wordt gevraagd om op eigen, creatieve wijze aandacht te schenken
aan het werk van TSO-medewerkers.
Gezien de aard en het belang van het werk verdient het overblijven een stevige positionering binnen
de school. Het begeleiden van kinderen in de TSO is een vak apart. Zoals u weet komt er heel wat
kijken bij het aansturen van een groep kinderen waarin soms kinderen zitten die speciale begeleiding
nodig hebben. De TSO dient een maatschappelijk belang: Niet alleen draagt het bij aan de opvoeding
van de kinderen, het stelt tevens de ouders in staat naar hun werk te gaan en leraren kunnen pauze
nemen. Een goede TSO heeft een positief effect op het leerresultaat in de middag. Waardering voor
de inzet van deze medewerkers mag door betrokkenen in de school met nadruk worden getoond.
De eerste stap
Om tot een stevigere positionering van het overblijven te komen is de eerste stap die gezet kan
worden het uiten van waardering voor de overblijfkrachten. Kunnen wij op u rekenen?
Ons plan
Als eerste is dit plan natuurlijk strikt geheim voor de overblijfkrachten!!!
s’ Morgens rond 11 uur willen wij de overblijfkrachten verwelkomen op de Nicolaas Maes met een
groot spandoek buiten, om ze bij aankomst vast te bedanken voor alle inzet. We ontvangen ze dan
met een heerlijke taart. Tijdens de pauze willen we dat elke overblijfkracht 1 bloem van elk kind
ontvangt uit zijn groep.
Daarnaast is het leuk om van ieder kind een tekening of werkje te geven aan de overblijfkracht. Ik zal
de leerkrachten vragen dit samen met de kinderen voor te bereiden. Als u dan zorgt voor een bloem
op 24 juni, dan zou ik dat heel erg leuk vinden.
In sommige groepen zijn er meerdere overblijfkrachten. Om nou te weten hoeveel bloemen u mee
moet nemen voor de groep van uw kind zet ik hieronder een lijstje.
k1
k2
k3
k4
k5
3a

Maria, Hanan en Yi-Ting
Patricia en Norma
Miriam en Christa
Mandy en Zohra
Nadine en Sharita
Adriaan

3b
4a
4b
5a
5b

Marie-Chantal
Deniz en Arzu
Sylvia
Bart en Luciënne
Sien

6a
6b
7a
7b
8a
8b

Vivian en Rachida
Sira en Moana
Nicole
Wim
Iman
Marty

Rustgroep: Saskia, Omaima
en Pricilla

1a DKN
1b DKN
1c DKN

Rabia
Nazhia
Siham

Ik wil iedereen, ook namens de overblijfkrachten vast enorm bedanken.

Miranda Lewis coördinator TSO
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Terugblik ‘Nicolaas Maes Got Talent’
De jaarlijks terugkerende talentenshow was ook dit jaar weer een groot succes. Leerlingen van groep
3 t/m 8 lieten zich van hun creatiefste kant zien. De vakjury, bestaand uit leerlingen, was weer onder
de indruk van al het talent dat rondloopt op de Nicolaas Maesschool. Vanuit hun speciale Voicekids
jurystoelen beoordeelden zij alle acts, zoals goochelen, dans, zang, piano- en viool-spel en nog veel
meer. We wisten het al wel, maar het is fantastisch om te zien hoeveel creatief talent we op school
hebben.
Malawibroodjes
Alle groepen 6, 7 en 8 verzorgen de verkoop van Malawibroodjes op de woensdagmiddagen meteen
na school op het schoolplein. Het is zoals iedere keer een doorslaand succes. Heerlijke broodjes voor
een schappelijke prijs, waarbij de opbrengst ten goed komt aan het weeshuis, Chiuta children's home.
Dit weeshuis wordt gerund door Margriet Sacranie, een Nederlandse die al meer dan 40 jaar in Malawi
woont en werkt. De school heeft dit project geadopteerd. Dit jaar is de opbrengst van de
broodjesverkoop bestemd voor de uitbreiding van de bakkerij van het weeshuis. Hoe toepasselijk!
Kampen
Het is weer de periode van de schoolkampen. Groep 8 is inmiddels een week op Ameland geweest.
Het was een vermoeiende, maar fantastische week. Op 20 juni gaan de groepen 6 een week naar
Apeldoorn voor de traditionele Bosweek en vanaf 22 juni gaan de groepen 4 voor 2 nachtjes naar de
StayOkay in Egmond Binnen. Wij hopen dat ook zij een geweldige week zullen hebben.
Lustrumweek
Vanaf nu nog 14 dagen tot de opening van de lustrumweek. Deze zal zijn op vrijdag 24 juni om 14.45
uur. Alle ouders zijn van harte welkom om dit mee te maken. Los van alle hulpouders die we nodig
hebben op alle dagen is ook de woensdag belangrijk om nog even onder de aandacht te brengen.
Vanaf 17.00 uur zullen op het grote podium optredens zijn van leerlingen, ouders en anderen.
Iedereen is daar van harte welkom. Aan iedereen het verzoek om bij de klas van uw kind te kijken of
er nog voor activiteiten hulpouders nodig zijn en als het mogelijk is u nog in te schrijven. Met zijn
allen gaan we er een prachtige week van maken!!!
Plein bezoek ouders
Met het mooie week komen meerdere ouders in de middag steeds vroeger naar het schoolplein om
even lekker in het zonnetje met elkaar te praten. Wij snappen dat dat plezierig is om te doen, maar
het is niet waar het plein voor bestemd is. Het plein is onder schooltijd voor leerkrachten met hun
leerlingen. Wanneer bijvoorbeeld kinderen hun ouders zien op het plein is het moeilijk voor hen om
de concentratie op de groep te houden. Wij willen u dan ook vragen om pas na 14.45 uur op het plein
te komen
Lesvrije week
Zoals iedereen hopelijk weet is komende week een lesvrije week. Veelvuldig is ons vandaag door
ouders een fijne vakantie gewenst. Daarom leek het mij goed om nog even te verhelderen wat een
lesvrije week inhoudt. Deze week werken de leerkrachten namelijk wel, alleen niet voor de groep. Zij
hebben een studiedag op dinsdag en de rest van de week wordt onder meer besteed aan het duiden
van de Citoresultaten, het deels schrijven van de rapporten en voorbereiden van de oudergesprekken,
het bijwerken van de administratie en maken van groepsoverdrachten voor volgend jaar. De lesvrije
week is ingesteld in een poging de werkdruk van de leerkrachten te verlagen.
Check de website
Op de website worden regelmatig verhalen geplaatst over dingen die de school of een specifieke klas
beleefd heeft, ook voorzien van foto’s. www.nicolaasmaes.nl
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Agenda voor de komende weken
13 t/m 17 juni
Lesvrije week
20 t/m 24 juni
Bosweek Apeldoorn groep 6
22 t/m 24 juni
Schoolkamp Egmond Binnen groep 4
24 juni
Opening lustrumweek
27 juni t/m 1 juli
Lustrum
5 juli t/m 5 juli
Rapportgesprekken
Namens het team van de Nicolaas Maes een fijne week gewenst en tot 20 juni.
Jacqueline Bosma
Yepuh Schoones
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