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ZOMERVAKANTIE
De zomervakantie begint voor de leerlingen over 2 dagen. Na de bekende spetterende
Nicolaas-got-talent-play-backshow met als uitsmijter weer ons Nicolaasschoollied ( zie
website ) gaan de kinderen naar huis met schoolgids en andere schoolspullen.
Een aantal belangrijke mededelingen:







In het kader van de AVG zit aan de de binnenkant kaft van de schoolgids een sticker
met inloggegevens voor beveiligde website-onderdelen
het rekeningnummer van school ( dus niet ouderraad ) is veranderd ( zie hfd. 4.13 )
twee extra studiemiddagen in het kader van de fusie die nu een feit is.
gymzaal voor de groepen 3-6 voortaan de IJsselhal
klassenlijsten voortaan alleen met namen van de kinderen. Geen overige nawgegevens.
last but not least; hartelijk dank aan alle bereidwillige ouders die ondanks hun eigen
drukke bestaan de school hebben ondersteund als dat nodig was. Hartelijk dank ook
voor de sponsoring door Bruss Optiek, KIA-Wolters, Sport ‘81 en Westing B.V.

Ik wens u namens het team een hele fijne zomervakantie en zie u graag gezond weer terug
op maandag 27 augustus.

NieuwbouwNieuws-07
In de laatste NieuwbouwNieuws-07 staat dat er na
de zomervakantie begonnen wordt met de sloop
van de gymaccommodatie aan de Touwlaan. De
sloop van de Fatimaschool zal pas later starten. De
bovenbouwgroepen komen na de zomer naast ons
in de voormalige Groenvlietschool. De twee
kleutergroepen komen pas na de herfst in de
leegstaande lokalen van de Nicolaasschool.

Geerteke Verbaten, moeder van Nienke, Teun
en Lotte, sparen wij met onze school voor een
mooi buitenspeelpakket twv €1000,- voor onze
kinderen. Geeft u het laatste zetje?
Hoe spaar je mee? Vrijwel iedereen spaart
Airmiles. Deze worden niet altijd gebruikt.
Airmiles die lange tijd niet worden gebruikt,
komen (na 5 jaar) te vervallen. Bij deze
spaaractie kunt u uw Airmiles inzetten voor
een geweldig buitenspeelpakket waar onze
leerlingen dagelijks gebruik van kunnen
maken.
Uw donatie regelt u eenvoudig via:
https://www.airmiles.nl/amsp/nicolaasschool
#close. Dank voor jullie enthousiasme en
bijdrage.

Schoonmaakavond
groepen 1, 2 en 3
Aan alle vaders en moeders van de groepen 1/
2 en groep 3. Woensdag 11 juli is weer de
“leukste avond” van het jaar! Schoonmaakavond.
Vanaf 19.30 bent u welkom. Wilt u uw lievelings
schoonmaaklapje meenemen en een emmer? Wij
zorgen voor koffie of thee en een heerlijk koekje.
Kunt u die avond niet komen dan kunt u ook thuis
helpen. Vanaf dinsdagmiddag 10 juli staan er
zakken met materiaal klaar, die thuis gewassen
kunnen worden. Sommige materialen kunnen in
een (oude) sloop in de wasmachine op een licht of
wolprogramma. Andere materialen zoals hout,
afnemen met een niet te natte doek en een heel
klein beetje schoonmaakmiddel.
Donderdagmorgen 12 juli mogen de kleuters
speelgoed meenemen en de kinderen van groep
3 gezelschapsspelletjes.

Airmiles
Doneer airmiles aan Nicolaasschool voordat ze
vervallen: Buitenspeelpakket twv €1000,-!
Beste ouders, dank voor alle donaties van jullie
Air Miles voor het buitenspeelpakket voor
onze kinderen. Nog maar 33.000 airmiles te
gaan voor de grote vakantie. Op initiatief van

Bedankt!
Hierbij bedank ik de ouders van groep 5 voor het
mooie cadeau(s)! Het was een verrassing!
Ik ben er erg blij mee!
Groeten van juf Marie-José.

Waterfestijn
Vanwege het mooie weer hadden we een
waterfestijn op woensdag 4 juli.
Alle groepen hebben met hun bouw beurtelings
genoten van het waterballet.
Sommige kinderen vonden het fijner om te
genieten van de zon en lagen lekker te zonnen en
dat is natuurlijk ook prima!
Ook niet alle juffen konden het droog houden ,
dus… dikke pret!
Hasan bedankt voor het klaarzetten en opruimen
van bakken en emmers en sproeiers!
Het was een geslaagde activiteit!!!!!!

Pubquiz
Het was een gezellige ouderfeestavond op
donderdag 28 juli. 7 Teams streden tegen elkaar in
de hoop de hoofdprijs te winnen. Onder het genot
van een hapje en een drankje liep de spanning
hoog op. Uiteindelijk heeft het schoolteam Ruuds
Angels gewonnen. Een topactiviteit en een
topavond!

Resto Five *****
Heeft u afgelopen vrijdag ook zo genoten in het
Nicolaasrestaurant van groep 5?
Meester Ruud opende het restaurant officieel. Al
snel was het erg druk: er was een gastteam, er
liepen leerlingen in de bediening, er waren koks in
de keuken en er was een groep kinderen die bij de
kassa zaten, die wisselden van taak.
Je kon vanaf een menukaart
heerlijk
eten
bestellen;
milkshake, hartig stokje,
heerlijke gazpacho, mintwater en nog veel meer
lekkere hapjes en drinken.
Het was een drukte van
belang want er waren maar
beperkte openingstijden.
Na afloop werd je bedankt
door het personeel en kreeg
je een lekker pepermuntje mee.
Groep 5 jullie waren fantastisch!!!!!! en hebben
het prima geregeld!

Schoolgids
Donderdag 12 juli krijgen de oudste kinderen weer
de schoolgids mee naar huis. U kunt hem vanaf
vandaag ook al op de website inzien.
Belangrijke zaken:

*inloggegevens beveiligde website-onderdelen op
sticker binnenzijde kaft
*bankrekeningnummer school gewijzigd
*activiteitenkalender belangrijke data voor uw
agenda.
*let op: vakantie en extra studiemomenten

Gymzaal groepen 3-6
Na de zomervakantie begint de sloop van de
gymaccommodatie aan de Touwlaan. Dit betekent
dat de kinderen van groep 3-6 na de
zomervakantie al gaan gymmen in de IJsselhal. Het
gymrooster staat zoals u gewend bent in de
schoolgids die u donderdag 12 juli via uw kind
ontvangt.

Fusie
Beste leden van de MR van Fatima en Nicolaas,
dank voor uw instemming met de voorgenomen
fusie tussen beide scholen. Fijn dat we hiermee
pro-actief het onderwijs kunnen waarborgen voor
al onze leerlingen in het centrumgebied van
IJsselstein.
René van Harten.

Verjaardag juf Mariëtte
Vrijdag 29 juni bracht groep 3 een bezoekje aan de
kinderboerderij in Nieuwegein ter gelegenheid
van de verjaardag van juf Mariëtte. Wat was het
een leuke dag. De
kinderen
konden
zich inleven in de
wereld van Koos
Konijn. Wat eet een
konijn, wat doet een
konijn en wat ziet
een konijn? Ook

moesten de kinderen met een verrekijker konijnen
zoeken in een weiland. Dat was best een klus want
volgens het boekje waren er 3 verstopt, maar
niemand heeft het derde konijn gevonden. Ook
werd er tijdens ons bezoek een kalfje geboren.
Veel kinderen hebben de eerste stapjes van het
kalfje gezien. Na de lunch konden de kinderen nog
even lekker spelen in de speeltuin die naast de
boerderij ligt. Ik wil alle ouders bedanken voor het

BELANGRIJKE DATA:







10 juli: Afscheidsmusical groep
11 juli: rapporten mee
11 juli: schoonmaakavond
groepen 1-2-3
12 juli: schoolgids mee
12 juli: om 14.00 uur hebben alle
kinderen zomervakantie
27 augustus: 1e schooldag. Tot
ziens!

Kijk
ook
op
Facebookpagina!

prachtige cadeau en alle hulp om deze dag
mogelijk te maken. Juf Mariëtte.

onze

