Nieuwsbrief oktober 2017 obs De Nijenoord

De Nijenoord heeft weer een nieuwe leerlingenraad!!
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen meedenken en meepraten over hun school, de organisatie
en het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt.
De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen
en voor school om er iets mee te doen.
De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 tot en met 8 die
nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die op De Nijenoord kunnen
plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van leerlingen op school.
Leerlingen leren:
- een eigen mening vormen
- ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren
- door middel van discussie een oplossing vinden waarin iedereen zich kan vinden
- actief te luisteren
- te overleggen en samen te werken
- elkaars mening te respecteren
- eigen verantwoordelijkheid te nemen
- zichzelf te presenteren
Tijdens de bijeenkomsten wordt een voorzitter gekozen en worden er notulen gemaakt. De
vertegenwoordigers vertellen in hun eigen groep wat besproken is en hoe daarmee verder wordt
gegaan.
De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Het valt op dat er veel goede ideeën zijn. Wordt
vervolgd!

Kleding- en speelgoedbeurs
In het voorjaar starten we minischooltuintjes voor iedere middenbouwgroep. We maken die plaats
multifunctioneel door ook 2 buitentafels met banken neer te zetten.
De opbrengsten van de kledingbeurs zullen worden gebruikt voor de aanschaf van buitentafel /
bank bij de minischooltuintjes voor de groepen 4/5. Bedankt ouders en wijkbewoners!

IPC:
De middenbouw is begonnen met het project “Jong en Oud”. Het onderwerp wordt vanuit
verschillende vakken belicht en de rode draad daarbij is het “lapbook” dat ieder kind maakt. De
eigen geschiedenis en de eigen leervragen staan daarbij centraal. Een aantal mensen van groep
9, de 65+-ers uit de wijk, werken ook mee aan het project en komen in de klassen.
De bovenbouw is begonnen met “Mythen en Legenden”.
De kinderen componeren een muziekstuk bij een mythe of legende en naast geschiedenis, mens
en samenleving, staat kunstzinnige vorming centraal. Ook toneelspelen vormt een onderdeel van
dit project!
Voor iedere leerkracht een eerlijker salaris en genoeg handen in de klas voor de kinderen!
Op 5 oktober 2017 organiseerde PO in actie, samen met de bonden, de onderwijsstaking waar wij
ook aan meegedaan hebben. 70 duizend leraren uit het primair onderwijs staakten voor een lagere
werkdruk en eerlijker salaris. Dit met als doel ervoor te zorgen dat ons vak ook in de toekomst een
aantrekkelijk vak blijft, en we een antwoord hebben op het dreigende grote lerarentekort. De
kosten voor deze twee noodzakelijke investeringen zijn 1,4 miljard euro.
De 270 miljoen euro die is toegezegd voor salarisverhoging is onvoldoende om dit te
bewerkstelligen. Het komt neer op een kleine 3% salarisverhoging, waarbij het gat naar de
salarissen in het voortgezet onderwijs ruim 10% is. Hiernaast zijn er door het nieuwe kabinet ook
voorwaarden aan verbonden, zoals de voorwaarde dat het onderwijspersoneel geen aanvulling
meer krijgt op een eventuele WW-uitkering en er een systeem komt voor verdere
functiedifferentiatie. Loonstijging voor iedereen om het gat te dichten naar het voortgezet onderwijs
en het vak ook wat betreft salariëring in de nabije toekomst aantrekkelijker te maken met het oog
op het tekort aan leerkrachten, is niet aan de orde.

Bijschrift: Mieke en Tobias hebben een landelijke bijdrage geleverd.
De toegezegde 430 miljoen voor werkdrukbestrijding wordt niet volgend jaar al ter beschikking
gesteld. Voor 2018 is er slechts 10 miljoen beschikbaar. Dit betekent een bijdrage van ongeveer
€1500,- per school per jaar; waarmee een school maximaal 1 uur per week een
onderwijsassistent kan inzetten!

In 2019 komt er 175 miljoen euro beschikbaar. In 2020 wordt dat 325 miljoen. In 2021 wordt dat
430 miljoen euro. Dat is dus pas over 4 jaar en daarbij is de dekking voor dit bedrag in de
begroting nog niet gevonden!
De conclusie lijkt te zijn dat er een eerste stap gezet wordt, maar dat deze stap te weinig en te laat
is om daadwerkelijk te zorgen voor een eerlijker salaris, minder werkdruk en voldoende
leerkrachten voor de klas. De kwaliteit van ons onderwijs is hiermee in gevaar. Vervolgacties
vanuit het onderwijs sluiten we dan ook niet uit. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen en u zo
snel als mogelijk informeren als er meer bekend wordt. U heeft ons enorm gesteund bij de vorige
acties, we hopen dat u ons ook blijft steunen in wat er eventueel nog gaat volgen.
Verkeersveiligheid rondom school
We herinneren u aan de belangrijkste verkeersregels voor
ouders, kinderen en medewerkers van OBS de Nijenoord
1. Kom met de fiets of te voet naar school
2. Zet je fiets in de stalling
3. Parkeer je auto in de vakken
4. Rij niet of stapvoets in de buurt van de schoolgebouwen
5. Rij rustig in de wijk
6. Houd rekening met elkaar
7. Let op overstekende kinderen!
8. Fiets niet op het schoolplein
9. Kom op tijd: haastige spoed is zelden goed
10. Wie dit allemaal doet, doet het goed
We merken dit schooljaar dat erbij de Overloop regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan, doordat
er bij de bocht wordt geparkeerd en er ook ander verkeer langsrijdt. Kinderen die daar lopend of op
de fiets tussendoor gaan, komen soms in gevaarlijke situaties terecht.
Van onze verkeersouder:
Voor de veiligheid van ALLE kinderen zouden wij u willen verzoeken zo veel mogelijk met de fiets
naar school toe te komen. Het is voor kinderen die op de fiets komen een gevaarlijke situatie
wanneer auto's achteruit rijden of parkeren op onbestemde plekken.
Als u toch met de auto besluit te gaan, houd dan de straat voor de school autovrij. Zo garanderen
we de veiligheid voor AL onze kinderen.
Alles is binnen Wageningen met de fiets te doen en binnen 15 minuten bereikbaar. Alternatieven
voor de fiets zijn: elektrische fiets, brommer, bakfiets.
De voordelen wegen het niet op om de auto te pakken:
 geen opstoppingen
 veilig
 geen irritaties
 schoon milieu
 lichaamsbeweging
 zelfstandigheid kinderen
De Nijenoord en de Johan Friso als “centrum van de wijk”
Obs de Nijenoord en de Johan Frisoschool werken mee aan de sociale samenhang binnen de wijk.
We stellen de scholen open voor wijkactiviteiten. We zien onszelf als “centrum van de Wijk”.
Inmiddels al jaren hebben we op woensdagmorgen de 65+ -ers uit de wijk in school. We noemen
hen groep 9. Zij organiseren een koffieochtend en nodigen regelmatig sprekers uit. Door de ruimte
beschikbaar te stellen en aan onze conciërges te vragen de tafels en stoelen in de ruimte te
zetten, leveren we een bijdrage aan de sociale verbondenheid in de wijk.

Hieronder een nieuw wijkinitiatief:

Het wordt weer kouder: tijd voor stamppotten!
Op vrijdag 10 november organiseert Bewonersvereniging Noordwest, in samenwerking met
Basisscholen De Nijenoord & Johan Friso en Groep 9 een BuurtStamppot-avond voor de wijk.
De avond is van 18.00-20.00u.
Een mooie gelegenheid om elkaar in de wijk te ontmoeten. Deelname is gratis.
De opzet is gebaseerd op delen: neem een lekkere stamppot-maaltijd mee voor het aantal
personen waarmee je komt. Op de avond kun je zelf beslissen welke stamppot je gaat proeven.
Aanmelden doe je met dit antwoordformulier: https://goo.gl/rC5J5D.
Er kunnen maximaal 75 buurtgenoten meedoen, dus meld je snel aan - en mis deze nieuwe
buurttraditie niet!
Musicalvereniging Sempre Sereno zoekt jong talent voor musical Shrek

Musicalvereniging Sempre Sereno uit Wageningen zoekt kinderen tussen 7 en 10 jaar uit
Wageningen en omgeving die mee willen spelen en zingen en dansen in de musical Shrek. De
musical wordt opgevoerd in de grote zaal van theater Junushoff in Wageningen van dinsdag 22 tot
en met zaterdag 26 mei 2018. Voor de selectie van de jonge Shrek en Fiona wordt op zaterdag 11
november een verSHREKkelijk toffe workshop georganiseerd bij Bransz-Dans, Musical, Theater &
Lifestyle aan het Nude 38 in Wageningen. Er worden zang-, dans- en acteer workshops gegeven
door docenten van Bransz en Marleen van der Loo, regisseur van Sempre Sereno. Aan het eind
van de middag wordt bekend gemaakt welke kinderen door mogen naar de volgende ronde. De
workshop begint om 13.00 uur.
Kinderen die de workshops (geheel kosteloos) willen volgen en kans willen maken op een rol in de
musical Shrek, kunnen zich aanmelden via www.bransz.nl/shrek/. Meer informatie over Shrek en
Sempre Sereno is te vinden op www.sempresereno.nl.

Koorschool Midden-Gelderland
Koorschool Midden-Gelderland is een bekende zang- en kooropleiding
voor kinderen/jongeren van 4 tot en met 27 jaar. De opleiding bestaat uit
een Speelleerklas voor 4-5-jarigen en verschillende Zang- en Koorklassen
voor de leeftijden daarboven. De optredens in binnen- en buitenland
worden verzorgd door het Kinderkoor, Tienerkoor, Jeugdkoor en
Kamerkoor van oud-leerlingen.
Speelleerklas (4-5/6 jaar)
Maandag van 15.30 – 16.30 uur
We helpen je bij het ontdekken van allerlei klanken die je met je stem kunt
maken, het zingen van leuke liederen, het ritme, in de maat lopen en
klappen, hoe dat samengaat met de klanken van de stemmen van je
koorvriendjes.
Zangklas 1 (6-7 jaar)
Maandag van 16.30 – 17.45 uur
Je gaat steeds beter naar elkaar luisteren en leren hoe je je stem kunt gebruiken om te laten horen
dat iets vrolijk is of verdrietig. Je leert noten lezen (do-re-mi) en verschillende ritmen klappen. Je
leert liederen in andere talen, hoog en laag en of hard en zacht te zingen.
Zangklas 2 (8-12 jaar)
Maandag 17.45–19.00 uur en 1x per 2 weken op donderdag
17.45–19.00 uur
In Wageningen leer je op maandag nog beter luisteren, samen klanken maken, moeilijke liederen
zingen en ga je muziek beter begrijpen. Eén keer per 2 weken heb je Koor in Ede op donderdag
(vervoer in onderling overleg), dan studeren we de concerten in, die je samen met andere
koren/orkest gaat uitvoeren.
Waar: Johan Frisoschool, Hooilandplein 44 (Wageningen)
Info: www.koorschoolgelderland.nl of
info@koorschoolgelderland.nl
Contactpersoon: Albert Wissink 0318 622 305
link naar de maandkalender
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