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VASTENACTIE 2018
Op 14 februari (aswoensdag) is de veertigdagentijd begonnen. Deze vastentijd geldt voor
katholieken als voorbereiding op het Paasfeest. Vroeger mochten volwassenen één maaltijd per
dag gebruiken. Kinderen hoefden hier niet aan mee te doen, maar mochten niet snoepen. Het
vastentrommeltje kent u misschien nog wel. Dit trommeltje ging alleen op zondag open en soms
zelfs pas met Pasen. Wanneer je het als kind had volgehouden, gaf dit veel voldoening. Vasten
betekent tenslotte niet aan jezelf denken, maar iets voor een ander over hebben.
Op school wordt de kinderen gevraagd om vanaf woensdag 21 februari tot en met 28 maart een
(financiële) bijdrage te leveren. Dit kan bijv. doordat u ze er zelf voor laat sparen of ze een klusje
laat doen. Zij nemen het geld mee naar school en doen dit in het vastendoosje dat klaarstaat in de
klas.
DARA Europe is een IJsselsteinse stichting die zich inzet voor kansarme gezinnen in Cambodja.
Vorig jaar hebben zij ons laten weten ontzettend blij te zijn met onze support en rekenen er dit jaar
op dat zij het goede werk voort kunnen zetten. De Nicolaasschool ondersteunt daarom de
komende Vastenperiode het project: ‘Onderwijs voor kinderen in Cambodja”.
We hopen op een succesvolle Vastenactie, zodat vele kansarme Cambodjaanse gezinnen een
mooie toekomst krijgen! De opbrengst wordt vermeerderd met gemeentelijke subsidie die ieder
jaar weer wordt aangevraagd. Dat totaal wordt overgemaakt aan DARA Europe en vermeld in
Nieuwsbrief 27-15.

Zwembijdrage groep 4
Beste ouders/verzorgers van groep 4, wilt u zo
vriendelijk zijn het bedrag van € 51,00 te storten
op rekeningnummer NL41 INGB 0666409846, Stg.
Trinamiek inzake Nicolaas o.v.v. de naam van uw
kind en schoolzwemmen 17-18.

houtlijm en drie kleine spijkertjes aan elkaar. Let
op: Pas het formaat van de stok aan, aan de
grootte van het kind anders wordt de
palmpaasstok veel te zwaar. De groepen 1 t/m 4
kunnen deze kale stokken dan omtoveren tot
prachtig versierde palmpaasstokken. Op vrijdag
23 maart tussen kwart voor 2 en twee uur lopen
deze kinderen bij mooi weer met hun versierde
stokken een optocht rond de school. Na afloop
worden de palmpaasstokken mee naar huis
genomen en weggegeven aan zieken of bejaarden.
Alvast bedankt voor uw hulp, de paascommissie.

Vogelvoeractie geslaagd
De vogelvoeractie heeft definitief € 550.75
opgebracht. Jongens en meisjes van groep 6 en 7:
TOP

Palmpaasstokken maken
Bijna is het zover.
Pasen komt eraan en alle groepen gaan weer met
dit thema aan de slag. Zo ook de groepen 1 t/m 4.
Ook dit jaar vragen we aan u om samen met uw
kind in de bossen op zoek te gaan naar stevige
takken en deze in elkaar te zetten als
palmpaasstok. Wilt
u er voor zorgen
dat de takken zijn
schoongemaakt?
Dus graag zonder
boomschors en
stevig in elkaar
gezet. Zodat de
kinderen van de
groepen 1 en 2
deze kunnen
schilderen en de andere groepen de stokken
kunnen versieren. In de week vanaf 5 maart mag
uw kind de palmpaasstok mee naar school
nemen.
Voor het maken van de palmpaasstok gebruik je
twee takken/stokken van 40 en 60 cm en een
doorsnede van circa 2 cm. (Lengte van de gehele
arm van het kind voor de langste zijde en de
onderarm van het kind voor de kortste
zijde). Bevestig de twee stokken/takken met wat

Cultuurprogramma
Voor de ouders van de leerlingen van groep 1-2
Graag breng ik een cultuurproject onder uw
aandacht waaraan uw kind de komende tijd op
school zal werken. Het project gaat over de
vuilnisman en heet Zooi! Mooi? Het project Zooi!
Mooi? maakt deel uit van het Cultuurprogramma.
Dit programma heeft Kunst Centraal, de
provinciale
instelling
voor
kunsten
cultuureducatie, ontwikkeld om leerlingen te laten
kennismaken met hun culturele omgeving. Denk
hierbij aan de muziek- of dansschool, de
plaatselijke fanfare, een lokale kunstenaar, de
molen of toren in het dorp, of het landschap dat
specifiek is voor de gemeente. Met behulp van de
kunstdisciplines dans, literatuur, muziek,
beeldende vorming, drama, audiovisuele vorming
en erfgoed, of een combinatie daarvan, wordt
deze lokale culturele omgeving onder de aandacht
van de kinderen gebracht. Dit schooljaar krijgen de
kleuters van de Nicolaasschool in het kader van
het Cultuurprogramma het project Zooi! Mooi?
Voor kinderen is de vuilnisman een opvallende
figuur. Van verre horen ze hem al aankomen,
rammelend met kliko’s en steeds weer optrekkend
en afremmend met zijn intrigerende wagen. Dit
project start met een dvd, waarin de vuilnisman
wordt geïntroduceerd door middel van een
dansfragment. Naar aanleiding hiervan voeren de
kinderen een kringgesprek en leren het lied over
de vuilnisman. Het project sluit af met een korte
dansworkshop die een lokale dansdocent op
school voor de leerlingen geeft.

Doel: door middel van dit project worden de
kinderen zich bewust van het
belang van de vuilnisman in
hun eigen omgeving. Dans is
voor jonge kinderen een
uitstekend middel om zich te
uiten. De dansfragmenten
op dvd en de dans-solo
zetten de vuilnisman in de
schijnwerpers. Door middel
van het actief dansen
kunnen de kinderen hun
eigen beleving uiten.

Schooltijden
Denkt u eraan? De school begint echt om 8.30 uur!
Om 8.25 uur gaat de eerste bel en bij de tweede
bel moeten de lessen kunnen beginnen.
Zorg dat uw kind op tijd is!

geblinddoekt een sla-lom parcourtje volgen in de
klas waarbij je goed moet luisteren naar de
aanwijzingen van je groepsmaatjes. Tenslotte een
gezamenlijke luisteroefening waarbij de kinderen
moesten opschrijven welke muziekonderdelen ze
hoorden: klassiek, hip-hop, Nederlandstalig en
rock. Het was een topmiddag! Iedereen was druk
bezig met de beleving van de zintuigen.

Natuurlessen
Donderdag 8 maart zullen Everdien Smeenk en
Tanny Hiemstra van de Vogelbescherming een
tuinvogelles komen geven in de groepen 4 en 5. Zij
verzorgen ook onze nestkastjes die rondom onze
school te vinden zijn. Het beloven weer
fantastische lessen te worden!

Nieuwe leerlingen
Sale…grote partij paraplu’s
en knirps-paraplu’s
Wat een weertje! Snel paraplu mee naar school.
Mmmmm…..mooi weertje gauw naar huis!
We hebben weer een paar paraplu’s en knirpsen
voor degenen die ze zijn vergeten. Navraag doen
bij Ruud.

Ondanks alle berichtgeving over de mooie
nieuwbouw aan de Touwlaan, blijft het van belang
dat er kinderen richting Nicolaas komen! Vóór 110-2018 ….minimaal 167 leerlingen! Dat wordt het
streven!!

Vakantierooster 2018-2019
U vindt de vakantieperioden op de website.

Blink Natuur en techniek
Woensdag 14 februari heeft groep 5 kunnen
genieten van een zintuigencircuit. Het thema van
de methode is het Menselijk lichaam. Veel
kinderen hadden van thuis verschillende spullen
meegenomen zodat we die ook als onderdeel in
konden zetten als onderdeel: vies/lekkere geur.
Daarnaast konden de kinderen ook proeven en
raden welke smaak daar bij hoorde, een zak met
spullen voelen en 8 voorwerpen proberen te
voelen, een ruikonderdeel waarbij opgemerkt
moest worden welke geuren er waren,
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