Nieuwsbrief oktober 2018

Het team van de Nijenoord wenst alle kinderen
en hun ouders een fijne herfstvakantie toe!
We zien elkaar weer op maandag 29 oktober.
IPC
IPC staat voor International Primary Curriculum en is projectmatig onderwijs waarbij
gewerkt wordt met thema's. Ieder thema wordt vanuit meerdere vakgebieden belicht.
We letten erop dat alle vakgebieden min of meer gelijkmatig verdeeld aan de orde
komen.
Een IPC thema, unit genoemd, is ontworpen om het leren betekenisvol te laten zijn en
kinderen verbanden te laten leggen bij het leren. De onderlinge verbanden tussen de
onderwerpen in iedere unit helpen kinderen te begrijpen dat geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur en techniek aparte vakken zijn maar ook verband met elkaar
hebben. Hoe meer verbanden er gelegd worden, hoe beter een kind leert.
In alle groepen van onze school wordt met IPC gewerkt.
Per schooljaar komen er in iedere groep 4 thema's aan de orde.
Voorafgaand aan het thema krijgt uw kind een brief mee waarin wordt verteld wat het
thema is waarmee gewerkt gaat worden, wat uw kind gaat leren en op welke manier het
thema afgesloten zal worden. Voor de afsluiting van een project worden regelmatig de
ouders uitgenodigd om de presentatie van datgene wat geleerd is, bij te wonen.
In de groepen kan d.m.v. de IPC wand gevolgd worden waar de kinderen mee bezig zijn
en aan welke doelen gewerkt wordt.
Na de herfstvakantie gaan de meeste groepen starten met het eerste IPC thema van dit
schooljaar. Groep 2/3 rondt het eerste thema af voor de herfstvakantie met een ‘high
tea’
In de ouderbrieven wordt u nader geïnformeerd.
Groepen 1: Speuren en verzamelen
Groepen 2/3 ronden ‘Dit ben ik’ af
Groepen 4/5: ‘de actieve planeet’
Groepen 6/7, 7/8 en 8: ‘milieu en ‘zo zien wij de wereld’
Kledingbeurs
De oproep om meer hulp voor de kledingbeurs te krijgen heeft een positief effect gehad,
veel ouders hebben zich aangemeld als nieuwe medewerker. Fijn!
De opbrengst 6 oktober voor onze school was: € 570,Stagiaires Nijenoord
De Nijenoord heeft ieder jaar stageplekken beschikbaar voor studenten van verschillende
opleidingen. We investeren in hen, begeleiden hen en hopen dat ze gemotiveerd worden
en blijven voor het mooie beroep van leraar.
Wij willen op onze manier een bijdrage leveren aan het terugbrengen van het
lerarentekort.

Deze periode hebben we de volgende studenten in huis:
Violet van Oosten
Rachel Spans

HU deeltijd verkort eerste
jaar
HU LIO

Donderdag in 6/7 bij Helma

Daisy van Hoeflaken

onderwijsassistent

Sandra van der Haar

HAN 3de jaar deeltijd

Maandag dinsdag woensdag bij
Susan in 1
Dinsdag woensdag en
donderdagochtend bij Ina in 1
Bij Urminde

Romy Buijs

HAN Academische pabo

Maandag bij Erika

We wensen hen een leerzame en plezierige tijd toe op de Nijenoord.

Musical
Al verschillende keren heeft u informatie gekregen over de schoolmusical De Coole Kikker
op 12 en 13 november in de Junushoff.
Verdere info volgt maar wij verheugen ons nu al op twee schitterende avonden!

Leerlingenraad
Dit zijn ze dan de leden van de leerlingenraad van 2018 2019!

Mats Hubert, Nilan Ruyterkamp, Ciré Kallo, Juno Verkaik, Arend Starke, Vere van der Gucht, Tjen Rip
en Fleur Wouters

Inzamelingsactie groep 8 Ineke Scheps
Wij hebben als klas (Groep 8 Ineke) heel veel meegemaakt. Wij gaan u vertellen wat er
allemaal gebeurd is in een korte tijd. Het begon allemaal toen we verhalen moesten
maken voor een film voor het Unicef kinderrechten filmfestival. Er werden 3 verhalen
gekozen en opgestuurd naar de filmcoach (Filip). Hij heeft 1 verhaal gekozen en daar een
script van gemaakt. Wij hebben als klas toen een film opgenomen die over vluchtelingen
gaat. Op donderdag 27 september is ons filmpje (Verstoppertje) online gekomen op het
YouTubekanaal van Unicef. Wij hadden 2 weken om ons filmpje te promoten. Filip heeft
contact gelegd met het jeugdprogramma Zapplive, omdat zij een actie zouden starten
voor vluchtelingenkinderen in Irak. Hij heeft ons gevraagd of wij naar het programma
wilden komen en een inzamelingsactie wilden houden. Wij zouden in het programma iets
over ons filmpje en over onze inzamelingsactie kunnen vertellen. Helaas werd het
onderwerp uitgesteld, in verband met de situatie in Sulawesi. Wij zijn toch verder gegaan
met onze actie. Daarvoor zijn we langs de deuren gegaan, hebben hier op school bingo
gehouden bij groep 9 (de 65 plussers) en er is een rommelmarkt geweest op het
schoolplein. Alles bij elkaar hebben we tot nu toe € 803,60 opgehaald. Volgende week
zaterdag zullen we met een paar leerlingen opnieuw naar Zapplive gaan om de opbrengst
te brengen en alsnog te vertellen over ons filmpje voor Unicef.
Riemer, Anne, Willemijn & de rest van groep 8 Ineke Scheps

Woensdag 17 oktober: Bingo in groep 9 en rommelmarkt op het schoolplein

Schoolkorfbaltoernooi 2018.
Op een stralende woensdagmiddag, 26
september, hebben 25 kinderen uit de
groepen 4 t/m 7 van de Nijenoord
meegedaan aan het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi, georganiseerd
door de plaatselijke korfbalvereniging KV
Wageningen. Er werd in drie categorieën
gespeeld. In alle categorieën werd er
monokorfbal gespeeld, oftewel 4 tegen 4
op één veldje / in één vak. Op het terrein
van KV Wageningen aan de Dolderstraat
waren 7 velden uitgezet waar wisselend
gespeeld werd door teams van
verschillende scholen uit Wageningen.
In de categorie gr 7/8 deed er van de Nijenoord 1 team mee, bestaande uit jongens en
meiden uit groep 7. Zij speelden erg goed en wonnen overtuigend hun eerste
wedstrijden. Maar in de laatste wedstrijd tegen de Johan Frisoschool hadden ze het erg
lastig. Helaas werd die wedstrijd verloren en werd er in de finalewedstrijd gespeeld om
plaats 3 en 4 waar toch een mooie en verdiende 3e plaats werd behaald.
In de categorie gr 5/6 deden er 2 teams van de Nijenoord mee. Het ene team bestaande
uit jongens en meiden uit groep 6 en het andere team uit jongens en meiden uit groep 5.
Ook zij hebben erg goed gespeeld. Er werd mooi samengespeeld, er werden mooie
punten gescoord, maar helaas kon niet iedere wedstrijd gewonnen worden.
In de categorie gr 3/4 deed er 1
team van de Nijenoord mee,
bestaande uit jongens en meisjes
uit groep 4. Ook zij hebben erg leuk
en goed gespeeld, samengespeeld
en gescoord. Uiteindelijk leverde
dat een finaleplaats op en aan het
einde van de middag een enorme
beker voor het behalen van de 1e
plaats!
Tijdens het korfbaltoernooi waren
er gelukkig voldoende ouders om
de teams te begeleiden. Bedankt!
Op naar het volgende schoolsporttoernooi.

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering Nijenouders
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de OBS De Nijenoord.
De Nijenouders nodigen u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van de Nijenouders
Datum:
Aanvang:
Locatie:

dinsdag 6 november 2018
20.00 uur
Hoofdgebouw

Het programma ziet er als volgt uit:
19.45 - 20.00: Ontvangst met koffie en thee
20.00 – 20.30: ALV De Nijenouders
De agenda en het jaarverslag met de financiële stukken van de Nijenouders over het jaar 2017-2018
worden een week van te voren naar u toegestuurd.
Opgave
In verband met de organisatie van de avond (stoelen, koffie/thee) verzoeken wij u om per mail
(anjatonwal@gmail.com) door te geven of u komt.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Namens de Nijenouders
Kristine Mourits

Hockey probeertrainingen!
Iedere zaterdag (m.u.v. vakanties) organiseert
de Wageningse Hockeyclub van 9.00 tot 10.00
uur gratis probeertrainingen. Op
zaterdagochtend lekker een uurtje bewegen.
We doen hockeyoefeningen en bal- en
renspelletjes.
Ben je bijna 5 jaar of ouder, kom dan meedoen!
Je kunt 8 keer gratis meetrainen en als je het
leuk vindt, krijg je een strippenkaart. Je hebt
alleen sportkleding nodig. Een hockeystick kun
je bij ons lenen. Tot zaterdag!
Voor vragen kan je contact met ons opnemen
via jongstejeugd@wmhc.nl
Ons adres is:
WMHC
Bornsesteeg 10
Wageningen

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

Hoofdgebouw

Dependance De Overloop

Hooilandplein 47

Dudoklaan 2

6708 RT Wageningen

6708 RP Wageningen

telefoon : 0317-425301

telefoon : 0317- 415307

