Nieuwsbrief april 2018
obs De Nijenoord
Lente op de Nijenoord!
Vanaf deze week is het heerlijk weer. De kinderen spelen buiten (zonder jas!), de groepen
4/5 hebben buiten in het park gegymd.

In de groepen 2/3 hebben we kuikentjes en
kikkerdril.

Schooltuintjes!
Alle 3 de groepen 4/5 hebben een minituin gekregen om
plantjes te kweken. Ze gaan ook voor de school een border
aanleggen met mooie bloemen! Op dat zelfde stukje zetten
we picknicktafels neer, zodat er een buitenklas ontstaat. De
Nijenoord is in beweging!

De Nijenoord wordt binnen en buiten opgeknapt!
De komende periode worden beide gebouwen van de Nijenoord van binnen en van buiten
opgeknapt. We willen dat er in de gebouwen een positieve vrolijke sfeer is te zien. Aan de
buitenkant willen we laten zien dat we een kleurrijke school zijn, met een eigentijds
karakter. We zijn al gestart met de Overloop. Het hoofdgebouw komt ook aan de beurt.
We denken dat we voor de zomervakantie klaar zijn!

De start aan de buitenkant van de Overloop

Binnen is er geschilderd en voor een deel behangen!

De Koningsspelen
Op de Nijenoord houden we de Koningsspelen op donderdagmorgen 26 april. Als
onderdeel van de koningsspelen organiseren we de Sponsorloop voor Bhuriangi; onze
partnerschool in Kenia.

Informatie over het “Ik Doe Mee – fonds” van de gemeente
Wageningen
Heeft u een laag inkomen? Het 'Ik doe mee'- fonds vergoedt per volwassene € 150,- per jaar
voor het gebruik van diverse voorzieningen. Per kind is dat zelfs tot € 250,- per jaar.
Welke voorzieningen
De volgende voorzieningen komen onder andere in aanmerking voor vergoeding:
o
o
o
o
o

abonnement dagblad
sportverenigingen
bioscoop
schoolkosten
kinderkleding en schoeisel

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Meer informatie waaraan u het kunt besteden, vindt u op
het aanvraagformulier.
Voor wie
Deze regeling geldt voor inwoners van de gemeente Wageningen met een laag inkomen.
Als uw inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens, dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken
van het 'Ik doe mee!'-fonds. Deze regeling geldt voor u, uw eventuele partner en thuiswonende
kinderen tot 18 jaar. Gezinsleden boven de 18 jaar kunnen zelf een aanvraag indienen.
Studenten met studiefinanciering of -lening vallen buiten het 'ik doe mee!'- fonds.
Aanvragen
Vul het aanvraagformulier in. Als u nog geen aanvraagformulier heeft dan kunt u dat ophalen
bij het Startpunt (gebouw ’t Palet), Rooseveltweg 408, Wageningen. U kunt het aanvraagformulier
op de volgende manieren inleveren:
o
o

mail het naar info@ikdoemeefonds.nl
per envelop in de brievenbus bij Chip Shop, Churchillweg 29-F, Wageningen opsturen naar "Ik
Doe Mee Desk Chip Shop", antwoordnummer 161, 6700 VB Wageningen. Een postzegel is
niet nodig.

Vragen of meer informatie
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen neem dan contact op met de Ik Doe mee desk
Chip Shop. Dat kan door:
o
o
o

Te bellen, sms- en of WhatsAppen naar 06 40 85 47 78
Een email sturen naar info@ikdoemeefonds.nl
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met
de inkomensbrigade van de gemeente, tel. (0317) 49 27 49.

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

Dependance De Overloop
Dudoklaan 2

6708 RT Wageningen

6708 RP Wageningen

telefoon : 0317-425301

telefoon : 0317- 415307

