Nieuwsbrief november 2017 obs De Nijenoord

Activiteiten in december:

Sinterklaas
Maandag 4 december zal de Sint de Nijenoord bezoeken. Hij komt om 8.30 aan, dus dan staan
alle klassen buiten klaar! Het is de bedoeling dat uw kind ruim op tijd op school is, zodat ook echt
iedereen de aankomst van de Sint kan meemaken!

Kerst
Op donderdag 21 december organiseren we het kerstdiner op school voor kinderen. De school is
normale tijd uit, om 14.00 uur, en om 17.00 uur worden de kinderen in de klas verwacht. Ieder kind
neemt wat lekkers mee waarna er samen Kerst wordt gevierd.

Operation Encompass
De Wageningse politie en de Wageningse basisscholen zijn een bijzondere samenwerking gestart:
Operation Encompass.
Het concept van Operation Encompass is eenvoudig: wanneer de politie vanwege huiselijk geweld
bij een gezin thuis is geweest, zorgt de politie dat de school van de kinderen voor de volgende
schooldag daarvan op de hoogte is. De boodschap aan de school is dan: dit kind heeft gisteravond
een stressvolle avond gehad, wij zijn ter plaatse geweest vanwege huiselijk geweld, dit kind heeft
vandaag wat extra aandacht en steun nodig. “Even voorzichtig met dit kind”. Zodat het gevoel van
stress de volgende dag in elk geval op school kan zakken.
Een gestrest kind wat tijdens schooltijd kan ontspannen in een vertrouwde omgeving kan beter
herstellen van de stressvolle ervaring.
In de samenwerking tussen politie en scholen zijn duidelijk afspraken gemaakt mbt privacy
gevoelige gegevens. De medezeggenschapsraden van de scholen hebben ingestemd met de
uitvoering en werkwijze van het project.
Ons goede doel: de school in Buriangi
In Afrika zijn er inmiddels met het geld dat we op de Nijenoord hebben ingezameld 4
schoolklassen gebouwd.
Begin deze maand is “de Nijenoord” vleugel officieel geopend.

Er gaan inmiddels 500 leerlingen naar de school in
Buriangi. Er zijn wel 11 schoolklassen!
Met het geld dat wij hebben ingezameld (samen met
een school in Bennekom) is het gebouw dat je op de
foto’s ziet neergezet. Er is een samenwerking met
Edukans en met Wilde Ganzen aangegaan, waardoor
er nu in totaal 11 klassen zijn.
Bij de feestelijke opening heeft het gebouw ook onze
naam gekregen.
Iedereen is super blij!
Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Je ziet dat het echt
groot effect heeft gehad!

Activiteiten van de Nijenouders
Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 31 oktober was de ALV van de Nijenouders. Naast de leden van de Nijenouders waren
er helaas geen andere ouders aanwezig.
Er werden twee nieuwe leden benoemd: Marjolein Lof en Eline Raedts. We zijn heel blij met deze
versterking van de Nijenouders!
Het jaarverslag en de financiële verantwoording over de activiteiten in schooljaar 2016-2017 zijn in
de vergadering vastgesteld. Naast de begroting van het jaar 2017-2018 zijn de bedragen voor de
vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisjes en kamp vastgesteld voor het schooljaar 2018-2019.
•
•
•
•

Vrijwillige ouderbijdrage € 20,Bijdrage schoolreis groep 1 tot en met 5 € 26,Bijdrage schoolreis groep 6/7 € 31,Bijdrage kamp groep 8 € 62,-

Activiteiten
Het zijn, met de maand december in zicht, drukke dagen voor de Nijenouders en de hulpouders.
We zijn bezig met het voorbereiden van het bezoek van Sinterklaas aan de Nijenoord en daarna
volgt kerst. Bij deze een overzicht van de komende activiteiten:
Maandag 4 december:
Woensdag 6 december:
Woensdag 6 december:
Donderdag 21 december:
Vrijdag 22 december:

Sinterklaas brengt een bezoek aan de Nijenoord, uiterlijk alle
leerlingen om 8.20 uur op school
vanaf 14.00 uur opruimen sint versiering
‘s avonds versieren van de school in kerstsfeer, een aparte oproep
heeft u inmiddels gekregen
’s avonds kerstdiner voor de leerlingen op school met voor de ouders
en buurtbewoners een kerstborrel onder de boom.
vanaf 12.00 uur opruimen kerst versiering

De rest van de jaarkalender ziet er als volgt uit.
Februari:
start voorbereiding Eindfeest
Maart:
voorbereiding kampen en schoolreisjes
29 maart:
Paasontbijt
19 juni tot en met 22 juni:
Wandelvierdaagse
Juni:
Eindfeest
Interesse om actief te worden?
Extra hulp is altijd welkom. Als u het leuk vindt, kunt u als ouder betrokken zijn bij de Nijenouders
of als hulpouder helpen bij een commissie (Sint, Kerst en Eindfeest). U denkt en werkt mee om de
activiteiten te organiseren. U bent van harte welkom om een keer mee te doen. U kunt dit laten
weten aan Anja Ton (secretaris, anjatonwal@gmail.com) of Kristine Mourits (voorzitter,
kristine.mourits@upcmail.nl)
Ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn &
Gelderse Vallei zoekt nieuwe leden!
Meedenken over schoolbeleid: dat doen ouders en medewerkers in de medezeggenschapsraad
van onze school. Meedenken over passend onderwijs kan óók, in de Ondersteuningsplanraad
(OPR). Volg onze activiteiten via www.swvrgv.nl en/of meld je aan voor de OPR!
Het bestuur van onze school werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het
samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. Samen zorgen zij ervoor dat
ieder kind succesvol kan zijn op school. Over hoe dat het beste kan, kunnen ouders en
medewerkers meedenken in de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR moet bijvoorbeeld
instemmen met het Ondersteuningsplan, waarin staat hoe het samenwerkingsverband en scholen
werken aan passend onderwijs. Ook is de OPR vertegenwoordigd in werkgroepen als financiën,
contact met ouders en personeel en hoogbegaafdheid.
Op dinsdagavond 30 januari 2018 van 19.30 tot 20.30 organiseert de OPR in Veenendaal een
informatiebijeenkomst over het Samenwerkingsverband en Passend Onderwijs. Belangstellenden
kunnen zich via onderstaand email-adres daarvoor aanmelden. Graag voor 15 december!

Op dit moment bestaat de OPR uit drie ouders en drie medewerkers en een onafhankelijk
voorzitter. We zijn op zoek naar twee nieuwe leden (een ouder en een medewerker) die ook willen
meepraten, meedenken en meebeslissen. Interesse? Kijk op www.swvrgv.nl voor meer informatie
over passend onderwijs, het samenwerkingsverband, het Ondersteuningsplan én de OPR. Liever
persoonlijk contact? Mail dan naar de secretaris van de OPR (Els Gevers: elsgevers@gmail.com).
De Nijenoord wint beker met Basketbal!
Op woensdag 1 November heeft
de Nijenoord de derde plaats
behaald tijdens het
schoolbasketbaltoernooi
georganiseerd door
basketbalvereniging PLUTO. Er
deden 10 teams mee met meer
dan 100 deelnemers. Dankzij een
goede verdediging en het sterke
teamspel won het team van de
Nijenoord de wedstrijden met
gemak. Ze moesten helaas hun
meerdere erkennen in het team
van de Jozefschool. Goed gedaan
leerlingen van groep 8! Volgend
jaar weer.

Info Chinese les
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“Chinees voor kinderen” is een cursus speciaal voor kinderen van 8 tot 13 jaar. In 10 lessen maakt
uw kind kennis met China en de Chinese taal en cultuur.
Er wordt aandacht besteed aan de spreek- en luistervaardigheid. Hierbij is het onderscheid van de
vier tonen van een lettergreep essentieel. Het Chinese schrift wordt geïntroduceerd door middel
van de Chinese kalligrafie. De kinderen gaan onder begeleiding karakters leren schrijven met
traditionele penselen en inkt. Daarnaast zullen de kinderen naar verhalen uit de Chinese oudheid
luisteren, Chinese liedjes leren zingen en Chinese spelletjes doen.
Na 10 lessen zal uw kind zichzelf kunnen voorstellen, eenvoudige conversaties kunnen voeren,
Chinese liedjes kunnen zingen en nog veel meer. Kortom, ze zijn een beetje wegwijs in China!
Dit jaar zullen de Chinese lessen gegeven worden op de vrijdagmiddag van 14:15 tot 15:15 uur.
10 lessen kosten €100,-.
Op 9 februari zal er een proefles plaatsvinden. Voor 5 euro kan uw kind komen kijken of hij/zij het
leuk vindt.
Heeft uw kind interesse? Aanmelden voor de proefles kan via een mailtje naar info@denijenoord.nl
De school geeft dan aan mij door hoeveel kinderen belangstelling hebben.

Ik ben Yarong Qi, docente Chinees. In 2005 ben ik
begonnen met lesgeven over China op basisscholen
in de regio Wageningen. Sinds 2013 geef ik Chinese
les aan de Plusklas van de Piekschool en de Plusklas
van Wageningen. Dit jaar start ik ook met Chinese
lessen vanaf maart op de Nijenoord. Kom langs en

maak kennis met de Chinese taal en cultuur!
Telefoonnummer: 06-627200928

Wageningse basisscholieren schaakkampioenen
Wie: Schaakvereniging Wageningen
Waar: De Vredehorst (Tarthorst 1)
Wanneer: Zaterdagmiddag 20 januari 2018, van 13.00 tot 17.00 uur (zaal open vanaf 12.30 uur)
Hoe: deelnemers spelen 7 ronden Zwitsers met 15 minuten bedenktijd per persoon per partij. De
vier hoogst eindigende deelnemers per school doen mee voor het scholenklassement.
Prijzen:

 Medailles voor de nummers 1, 2 en 3 voor groepen 1 t/m 5 en groepen 6 t/m 8
 De grote wisselbeker voor de winnende school
 Bekers voor de eerste drie scholen
 Prijsjes voor de prijsvraagwinnaars
 Voor iedereen een herinnering
Kosten: géén!
Inschrijven: t/m16 januari 2018 bij Anja Janssen, anjajanssen@kpnmail.nl, 06- 42579653.
Begeleiding: Anja Janssen en Hans van Wijk (die schaakles geven op de Nijenoord) zijn die dag
aanwezig als wedstrijdleider en begeleider. Bij een grote deelname vanuit de Nijenoord is het
praktisch als er ook nog enkele ouders kunnen helpen met het begeleiden van de kinderen.
Belangstellenden kunnen hun naam doorgeven aan Anja.
Deelnemers die vooraf willen trainen kunnen dat gratis op donderdag 11 en op donderdag 18
januari van 18.30 tot 20.00 uur bij SV Wageningen in De Vredehorst (Tarthorst 1). Je hoeft je
hiervoor niet aan te melden, je kunt hier gewoon naartoe gaan.
_____________________________________________________________________________
Bewegen op het plein
Beste ouders en kinderen
Begin 2018 kun je 4 x op donderdagmiddag meedoen met een naschools sportaanbod op het
schoolplein. Sportservice Wageningen zal deze middagen verzorgen. De data: 25/1, 1/2, 8/2 en
15/2.
Groeten van Sportservice Wageningen
_____________________________________________________________________________________
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