Nieuwsbrief januari 2018
obs De Nijenoord

De Nijenoord wil zich profileren.
Onder leiding van een extern bureau gaan we de komende maanden aan de slag om duidelijker te
maken waar we voor staan. In het traject over Oudercommunicatie bleek namelijk dat we daar
niet duidelijk genoeg in zijn.
We zijn trots op het onderwijs dat we aan onze leerlingen
geven. We hebben betrokkenheid, groei, sociaal
emotionele ontwikkeling en betekenisvol onderwijs
centraal staan. We denken dat ons onderwijs met IPC, het
Coöperatief Leren en de aandacht voor een op groei en
leren gerichte houding (Growth Mindset) goed is en
kinderen laat groeien.
Dat zijn mooie woorden, maar zegt dat nu ook waar we
voor staan? En hoe maken we dat zichtbaar?
We hebben in enkele klassen aan de kinderen gevraagd
om in 1 zin te formuleren waar de Nijenoord voor staat.
De meest opvallende zinnen zijn:
 De Nijenoord laat je groeien.
 En ook: De Nijenoord… waar iedereen anders mag
zijn.
De leerkrachten willen dat ook nieuwsgierigheid in de
etalage staat, naast Creatief, Innovatief en Inventief.
Onze schoolgebouwen zullen aansluitend op dit traject worden opgeknapt, zowel buiten als
binnen.
Wie van u wil een avond met ons meedenken en ons feedback geven op de ideeën die er zijn?
Mail mij als je mee wilt doen! mieke.duvalois@denijenoord.nl (De datum kunnen we met elkaar
afstemmen)
Ouderavond mediawijsheid
Uw kind op een gezonde, veilige, sociale en creatieve manier leren omgaan met iPad, smartphone
en media?
Kinderen van nu groeien op omringd door beeldschermen, media en andere technologieën. In de
nabije toekomst zal dit alleen maar toenemen. Als ouder wilt u uw kinderen bewust leren omgaan
met deze digitale gereedschappen, maar dat is nog niet zo makkelijk. Je krijgt te maken met
vragen als 'hoe lang is gezond qua beeldschermtijd?', 'hoe garandeer ik een veilige online
omgeving?', 'geef ik zelf het goede voorbeeld?' of 'hoe vind ik kwalitatieve apps en games voor
mijn kind?'
Dinsdag 13 maart om 19.30 uur verzorgt Freek Zwanenberg van Bureau Jeugd & Media op school
in de rode cirkel een interactieve lezing over de uitdagingen en kansen van mediaopvoeding anno
2018.

Aan bod komen huidige wetenschappelijke inzichten omtrent mediagebruik van kinderen, de
risico's maar vooral ook de fantastische mogelijkheden en kansen die u uw kind mee kunt geven.
U kunt vragen stellen en wordt uitgenodigd om uw eigen ervaringen en expertise te delen.
Wij willen uiterlijk vrijdag 23 februari weten of u bij deze avond aanwezig gaat zijn en of u alleen of
met tweeën komt.
U kunt zich aanmelden op het volgende mailadres:
secretariaat@denijenoord.nl onder vermelding van uw naam en in welke groep(en) uw kind(eren)
zit(ten).
Cito
Januari en het begin van februari nemen we op school de Cito-toetsen
van ons leerlingvolgsysteem af. De resultaten van deze toetsen ziet u
over enkele weken terug in het ouderportaal. Gedurende de Cito
periode hebben we het ouderportaal gesloten. Als uw kind het
werkverslag meekrijgt dan kunt u inloggen op het ouderportaal en daar
ook de Cito resultaten bekijken.
U krijgt een uitnodiging voor een gesprek over de groei en de
resultaten van uw kind te praten. De momenten waarop u met de
leerkracht kunt spreken zijn gepland op verschillende middagen, zodat u kunt kiezen wanneer u
dat het beste past.
Met de Cito resultaten brengen we de groei van uw kind in beeld. U kunt de resultaten van nu
vergelijken met de resultaten van verleden jaar. De score van uw kind zegt iets over de prestatie
van uw kind ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Als u de resultaten van uw kind vergelijkt met zijn of haar eigen vorige resultaten kunt u zien hoe
uw kind zich verder heeft ontwikkeld.
Bericht van de Nijenouders
Activiteiten
We kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest en een gezellig kerstdiner op school en
tegelijkertijd ook een kerstborrel voor ouders en andere bewoners van de wijk. Ook het tweede
deel van het schooljaar kent een aantal leuke activiteiten, die we vanaf nu gaan voorbereiden.
In februari starten we met de voorbereiding van het eindfeest en ook met de voorbereiding van de
kampen en schoolreisjes.
29 maart:
19 juni tot en met 22 juni:
Eind juni / begin juli:

Paasontbijt
Wandelvierdaagse
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)

Nijenoord 2e op Wagenings schoolschaakkampioenschap

De schakers van de Nijenoord zijn tweede geworden op het jaarlijkse schaakkampioenschap voor
basisscholieren van Wageningen op 20 januari 2018 en mogen meedoen aan de halve finales.
Eerste werd de Montessorischool, terwijl de Johan Frisoschool met de beker voor plek drie aan de
haal ging. De punten van de beste vier spelers van elke school telden mee voor dit
scholenklassement.
Daarnaast waren er individuele medailles voor Nijenoorders. Wouter Wieggers won al zijn zeven
partijen en was eerste overall en eerste bij de kinderen van groep 6 t/m 8. Michael Grigorjan
scoorde vijf punten en dat was bij de kinderen van groep 1 t/m 5 goed voor de derde plaats.
Bovendien won Yannis Dewulf de eerste prijs bij de schaakpuzzel die kon worden opgelost.
Naast Wouter, Michael en Yannis deden ook Koen Verhagen, Simone Peters, Lucas Cramwinckel,
Arend Starke, Ishaan Arya en Eleni Geerts van de Nijenoord mee. Voor een groot aantal was het de
eerste keer dat ze een schaaktoernooi speelden. Ook nieuw voor velen was het spelen met een
schaakklok en dat was even wennen, maar gaandeweg de middag ging dat steeds beter.
De kinderen gingen in een gezellige, vriendschappelijke sfeer met elkaar de strijd aan. En door het
individuele indelingssysteem kreeg iedereen al snel tegenstanders van zijn eigen niveau tegenover
zich. Zo kon elke deelnemer leuke, spannende partijen spelen. Koen en Simone scoorden
uiteindelijk 4,5 punten in zeven rondes, Yannis 3,5, Arend en Lucas 3, en Eleni en Ishaan, die dit
schooljaar hebben leren schaken, 2 punten.
Uiteindelijk haalden de beste vier Nijenoorders samen 21 punten en daarmee eindigde de school
maar 1 puntje achter de winnaar. Er wordt een vrijplaats aangevraagd voor deelname aan de halve
finales van Gelderland op 17 maart. En zeer waarschijnlijk kan de Nijenoord hieraan mee doen.

Nieuwe cyclus schaaklessen na school

Op dinsdag 6 februari 2018 start een nieuwe reeks van tien schaaklessen op de Nijenoordschool
voor kinderen van groep 4 t/m groep 8. De lessen vinden wekelijks plaats op dinsdagmiddag van
14.15 tot 15.15 uur. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. De kinderen krijgen instructie,
ze oefenen op de interactieve schaakwebsite Chessity en ze spelen onderling partijtjes. De
schaaklessen worden gegeven door Anja Janssen en Hans van Wijk. De kosten zijn 40 euro voor
tien lessen, inclusief een account op Chessity. De lessen vinden plaats in het hoofdgebouw van de
Nijenoordschool, in de lerarenkamer (eerste verdieping). In de voorjaarsvakantie is er geen
schaken. De laatste les van de cyclus is op dinsdag 17 april. Opgave en informatie: Anja Janssen,
anjajanssen@kpnmail.nl , tel. 06-42579653. Bij opgave graag naam, geboortedatum, groep en
niveau (beginner of gevorderde) doorgeven.
Kleuterdans in Wijkcentrum de Pomhorst
Doe je mee?
In Wijkcentrum de Pomhorst is er weer kleuterdans. Voor kinderen van 4-7 jaar. De lessen zijn op
donderdagmiddag van 16.15u tot 17.00u en worden gegeven door een professionele docent. De
kinderen maken op een speelse manier kennis met dans. De kosten zijn €12,- voor 6 lessen (dus
€2,- per les). Kom gezellig eens kennismaken! Voor meer informatie of opgeven kunt u bellen met
Dymfy Vulto tel: 06-23892824, of mailen naar info@dansjemee.nl

link naar de maandkalender
Adreswijzigingen en wijzigingen telefoonnummers en e-mailadressen graag ook doorgeven aan
het secretariaat: secretariaat@denijenoord.nl
Hoofdgebouw
Hooilandplein 47

Dependance De Overloop
Dudoklaan 2

6708 RT Wageningen

6708 RP Wageningen

telefoon : 0317-425301

telefoon : 0317- 415307

