Nieuwsbrief obs De Nijenoord juni & juli 2018

Geniet van de vakantie!
We zien je graag uitgerust op 27
augustus weer op school!
Opbrengst Sponsorloop
We hebben met de Sponsorloop € 7924,63 bij elkaar gelopen voor ons goede doel. De St. Peter’s
school in Kenia zal ons geld gebruiken voor de bouw van een nieuw toiletblok voor de meiden, de
bouw van een administratieblok waarin ruimte is voor de onderwijskrachten en voor de les- en
leesboeken. Hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Nieuws van de Nijenoord: Afscheid groep 8
Maandag 9 juli zal de eindfilm van groep 8 in de Junushoff te zien zijn. De leerlingen zijn de
filmsterren van de avond!
Op woensdag 11 juli of donderdag zullen alle leerlingen van de Nijenoord de eindfilm in de klas
bekijken en er zijn dan kinderen van groep 8 bij om er nog wat over te vertellen. Donderdag 12 juli
aan het eind van de middag nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van school. We wensen
jullie nu al een heel fijne tijd op de middelbare school!
Ouders bedankt
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: zonder hulp van ouders kunnen een aantal activiteiten,
die het schoolleven van de kinderen kleur geven, niet plaatsvinden. Ook dit jaar hebben we weer
een beroep gedaan op de ouders en is er massaal gereageerd.
Niet iedereen kan evenveel tijd in deze activiteiten steken, maar heel veel ouders hebben toch hun
steentje bijgedragen. Door de organisatie van de Nijenouders kunnen ouders aan één activiteit
meedoen en is de tijd die je daaraan kwijt bent te overzien. Voor het versieren met Kerst of
Sinterklaas hebben mensen massaal meegedaan. Ook bij het eindfeest zijn weer veel ouders
betrokken geweest. Daarvoor hartelijk dank namens de kinderen en het team.
De Nijenoord verbouwt!
De afgelopen periode is de Nijenoord van binnen en van buiten kleurrijker geworden. We hebben
de schoolgebouwen een “facelift” gegeven. We vonden dat het gebouw niet goed liet Zien waar we
voor staan. We zijn een school waar ieder kind zich kan ontwikkelen en we vinden het belangrijk
dat kinderen zich ontwikkelen tot sociale en weerbare kinderen, met plezier in leren en geloof in
eigen kunnen. Met andere woorden: kinderen ontwikkelen zich in een kleurrijke school waarin
verschil en diversiteit tot kracht wordt gemaakt. We hopen dat u dat in onze nieuwe inrichting en
uitstraling kunt ontdekken!
In de vakantie zullen de werkzaamheden op school worden afgerond en zal er op de gevel van het
hoofdgebouw een muurtekening worden gemaakt door een kunstenares.
Daarnaast wil de Nijenoord ook een duurzame school zijn. Daartoe worden, samen met de Johan
Frisoschool, zonnepanelen op het dak geplaatst. In de klassen zal daar na de vakantie ook
aandacht aan besteed worden. Via het digibord kunnen we de kinderen laten zien hoeveel energie
er wordt opgewekt.
Ook luchtkwaliteit in schoolgebouwen is een belangrijk onderwerp. De Nijenoord zal in 2 fases
zorgen dat de luchtkwaliteit in alle lokalen gaat voldoen aan de norm voor frisse schoolgebouwen.
De komende zomervakantie zullen op het hoofdgebouw luchtbehandelingskasten worden
geplaatst. Het systeem werkt met warmteterugwinning, zodat ook daar aan het milieu is gedacht.
Volgend schooljaar zullen ook de lokalen op de Overloop zo’n luchtbehandelingskast krijgen.
Daarmee zijn onze schoolgebouwen gezond en toekomstbestendig geworden.

De groepsindeling 2018-2019:
Groep 1- HG lokaal 1
Ina Verhoeven en Heidi
Ina di, wo, do, vrij

Groep 1-HG lokaal 3
Nanni en Susan Heymen

Heidi op maandag

Susan ma, di, wo
Nanni do en vrijdag

Groep 2/3 – HG-lokaal 2
Maaike en Heidi

Groep 2/3 – Overloop 2
Urminde en Helma

Groep 2/3 Overloop 3
Ingrid en Isabel

Maaike ma, di, do, vrijdag
Woensdag Heidi

Helma maandag
Urminde di, wo, do, vrij

Ingrid ma, di
Isabel wo, do, vrij

Groep 4/5 HG boven
Paul en Marian(Saskia
zolang Marian ziek is)

Groep 4/5 HG lokaal 5
Tobias

Groep 4/5 Hg lokaal 6
Elsbeth en Marian (Saskia
zolang Marian ziek is)

Paul ma, di, wo, do
Saskia vrij

Tobias ma, di, wo, do , vrij

Elsbeth ma, vrij
Saskia di, wo, do

Groep 6/7 HG lokaal 6
Erika en Maayke

Groep 6/7 Overloop lok. 5
Özlem Bicer en Kristel

Groep 6/7 Overloop 6
Daniëlle en Helma

Erika ma, di, wo
Maayke do, vrij

Özlem ma, di, wo
Kristel do, vrij.

Daniëlle ma, di
Helma wo, do, vrij

Groep 8 Overloop 1
Leon Rokker

Groep 8 Overloop 4
Ineke Scheps en Digna
Ineke ma, di, do en vrijdag
Digna wo

Vakantierooster en extra vrij:

O.b.s. de Nijenoord
VAKANTIEROOSTER

2018-2019

Herfstvakantie:

zaterdag 20 oktober 2018 t/m zondag 28 oktober 2018

Kerstvakantie:

zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie:

zaterdag 23 februari 2019 t/m zondag 3 maart 2019

Pasen

maandag 22 april 2019

Meivakantie:

zaterdag 27 april 2018 t/m zondag 12 mei 2018

Hemelvaart:

donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren:

maandag 10 juni 2019 (aansluitend 11 en 12 juni studiedagen!)

Zomervakantie:

zaterdag 20 juli 2019 t/m zondag 1 september 2019

Studiedagen: De kinderen zijn vrij.

Op deze middagen werkt het team van de
Nijenoord de IPC projecten uit.

Hele dagen:
5 oktober Studiedag Mindset
11 februari Studiedag werkverslagen en
groepsplannen (werkdrukverlaging)
27 maart Studiedag PPO de Link
Aansluitend op tweede Pinksterdag:
11 juni Studiedag Coöperatief Leren
12 juni Studiedag Werkverslagen en
groepsplannen (werkdrukverlaging)

Middagen, school om 13.00 uur uit:
9 oktober (dinsdagmiddag)
13 december (donderdagmiddag)
22 februari (vrijdagmiddag)
20 mei (maandagmiddag)

Nijenouders
Vanaf volgend schooljaar (september 2018) zijn op zoek naar ouders die de Nijenouders willen
komen versterken. Een aantal Nijenouders gaan er mee stoppen, omdat hun kinderen van school
gaan. We hebben dus weer nieuwe leden nodig om in een schooljaar een aantal leuke activiteiten
voor de kinderen te organiseren.
Wat doen we?
De belangrijkste taak van de Nijenouders is het organiseren van activiteiten voor de kinderen,
zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen en het eindfeest. Samen met leerkrachten en
hulpouders zorgen wij ervoor dat jouw kind een leuke schooltijd heeft! Deze activiteiten worden
betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Het innen en beheren van de ouderbijdrage, de
bijdragen voor schoolreisjes en schoolkampen is ook één van onze taken.
Wie zijn wij?
De Nijenouders bestaat op dit moment uit 9 ouders en één leerkracht. We vergaderen ongeveer 6
keer per jaar en bespreken dan de activiteiten die geweest zijn (evalueren) en nog in de planning
staan. Ieder jaar maken we de begroting die onze penningmeester zorgvuldig in de gaten houdt.
Wat doe je als lid van de Nijenouders?
Het belangrijkste als lid van de ouderraad is dat je de handen uit de mouwen steekt.





Je bent aanspreekpunt voor één of meerdere van de activiteiten en/of werkt mee bij het
organiseren daarvan
Je schrijft stukjes voor de nieuwsbrief en/of website over de verschillende activiteiten
Je hebt een rol in het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen ouders en
school. Je geeft signalen van ouders door aan de schoolleiding en /of de MR.
En als je het leuk vindt kun je onze nieuwe voorzitter of penningmeester worden!

Wat bieden we jou?
Een leuk team enthousiaste ouders (en een leerkracht), die met elkaar de schouders eronder
zetten. Je bent nog meer betrokken bij de school van je kind (eren). Eén maal per jaar gaan we
met elkaar een hapje eten. Dus een gezellige groep mensen die zich inzet voor de kinderen op de
school.
Interesse?
Vind je het leuk om de Nijenouders te komen versterken? Of wil je eerst wat meer informatie of
vrijblijvend komen kijken bij een vergadering? Neem dan contact op met Anja Ton,
anjatonwal@gmail.com of tel. 06-15823296.
Namens de Nijenouders,
Kristine Mourits
Voorzitter

Informatie van derden:
Bewonersvereniging Noordwest
Voor op de kalender: zaterdag 15 september vieren we weer de Dag van het Hooilandplein!

Met zoals ieder jaar de Noordwestloop. Ook dit jaar komen we alvast je rugnummer brengen in
de klas. En dan zien we je graag na de zomervakantie met al je vrienden en vriendinnen strijden
om de beker!

En dit jaar een nieuw en bijzonder onderdeel:
HEEL NOORDWEST BAKT!
Een deskundige jury gaat beoordelen wie de lekkerste en mooiste taart van heel Noordwest heeft
gebakken.
Zoek je lekkerste recept en begin vast te oefenen, want ook voor bakkers tot en met 12 jaar is er
een mooie prijs te verdienen.

Op donderdag 30 augustus komt één van de Mad Scienceprofessoren een spectaculaire science
show op onze basisschool verzorgen. Hierna kunnen de kinderen van groep 1 t/m 8 zich
inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
Zij worden in verschillende perioden iedere donderdag, zes weken lang, meegenomen in de
wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! Elke week staat een nieuw thema
centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. Van lessen over zonnestelsels en
slijm tot de wereld van raketten en scheikunde voor groep 4 t/m 8. De groepen 1 t/m 3 gaan aan
op ontdekkingsreis naar een wereld vol dino’ s, waterweetjes en wie ben ik? Er komt van alles aan
bod!
Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP!
Inschrijven kan t/m 13-9-2018 (voor groep 4 t/m 8) of t/m 22-11-2018 (voor groep 1 t/m 3) en
vol=vol.
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site
nederland.madscience.org en klik direct op het inschrijfformulier.
Vrijdag 6 juli is er een gratis open skeelertraining voor de jeugd!
De open training heeft als doel de kinderen kennis te laten maken met het skeeleren en STW als
vereniging. Daarom word je bij deze uitgenodigd om deel te nemen aan de skeelertraining.
De skeelertraining is bedoeld om in de zomer schaatsspecifieke spieren te trainen en techniek te
oefenen. Onder leiding van onze twee trainers worden jeugd, junioren en senioren getraind in het
skeeleren door middel van spelletjes, techniekoefeningen of rondjes rond de baan rijden. Verder is
het ook een leuke sport op zichzelf waarbij kracht en uithoudingsvermogen enorm worden
getraind.
Praktische informatie:
We verzamelen om 18:45 bij de skeelerbaan op de Langekampweg 6 in Ede.
Start van de training: uiterlijk 19:00, deze duurt ongeveer een uur.
Helm en bescherming zijn verplicht! We hebben helaas geen leenskeelers dus die moet je zelf
meenemen.
In verband met indelen van de trainingsgroepen, graag aanmelden via hidde-vdbeek@live.nl graag
daarbij noemen je naam, leeftijd en telefoonnummer.
Groeten,
Hidde van de Beek

Musical3Daagse in zomervakantie
In de zomervakantie, op 17, 18 en 19 juli houden wij, Musical Kids Wageningen ism Wijkcentrum
de Pomhorst, een musical3daagse, voor alle kinderen tussen 6 en 14 jaar uit Wageningen en
omstreken. 3 Dagen lang gaan we zingen, dansen, acteren en natuurlijk optreden. Het wordt heel
gezellig. Iedereen mag meedoen!
Kinderen kunnen 1, 2 of 3 dagen meedoen. De kosten zijn €15,- per dag, inclusief eten en drinken.
Een dag duurt van 10.00u tot 15.00u. We starten elke dag in Wijkcentrum de Pomhorst.
Opgeven kan door een mail te sturen naar info@musicalkidswageningen.nl. Voor meer informatie
kunt mailen, of telefonisch contact opnemen met Dymfy Vulto tel: 06-23892824

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

Dependance De Overloop

Hooilandplein 47

Dudoklaan 2

6708 RT Wageningen

6708 RP Wageningen

telefoon : 0317-425301

telefoon : 0317- 415307

