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IPC
Toetsen/Ouderportaal Parnassys
Onderwijsstaking 15 maart
Veilig verkeer rond school
Juffen en meestersdag en data schoolreisjes
Ouderportaal Basisonline
Scholierenloop/korfbalgymles/schaken
Casteelse poort en Kindertraining mindfulness

▪

IPC

Alle groepen zijn druk met het nieuwe IPC project. In school vinden bijzondere
activiteiten en lessen plaats waar de onderzoekende houding van de kinderen wordt
gestimuleerd.
Op de foto een IPC wand in een van onze groepen 2/3. Het thema van hun project is
‘zon, maan en sterren’.

Wist u dat u op de blauwe IPC wanden kunt zien wat de kinderen leren en wat de
verschillende doelen zijn waar aan gewerkt wordt??
Thema’s van de andere groepen zijn:
1 huis en thuis
2/3 zon, maan en sterren
4/5 uitvindingen en machines
6/7 gevoelens
8 opgroeien/puberteit

▪

CITO toetsperiode/ouderportaal Parnassys

De derde week van de periode van CITO toetsen is aangebroken.
Onze leerkrachten voeren de scores in het administratieve systeem Parnassys in waarna
het ouderportaal op 8 februari wordt opengezet zodat u de behaalde toetsresultaten van
uw kind(eren) kunt inzien.
Tijdens de oudergesprekken over de werkverslagen zullen de resultaten een onderdeel
van gesprek zijn. Maar het welbevinden van uw kind, interesses, leervermogen,
werkaanpak, sociaal gedrag zijn tevens onderdelen waarover gesproken zal worden.
Ouderportaal Parnassys, voor de resultaten en ouderportaal Basisonline voor de
onderlinge communicatie…2 keer de benaming ouderportaal, dat kan verwarrend zijn.
Voor ouderportaal van Parnassys heeft u een inlogcode en een wachtwoord. Mocht u dat
niet meer hebben dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat;
rina.schimmel@denijenoord.nl

▪

Onderwijsstaking vrijdag 15 maart

Voor 15 maart is een landelijke staking aangekondigd voor leraren van het primair
onderwijs, middelbaar en hoger onderwijs. Dit zal de eerste keer zijn dat leraren op alle
onderwijsniveaus op dezelfde dag staken.
Deze actie is bedoeld om actie te voeren voor meer investeringen in het onderwijs.

Het onderwijs wordt ontregeld door werkdruk en lerarentekorten. Zieke leerkrachten
werken door, bij ziekte wordt het organiseren van vervangingen steeds lastiger. De
uiterste consequentie; een groep naar huis sturen zal, ook hier, steeds vaker voorkomen.
In 2022 is het lerarentekort opgelopen tot 4.100 voltijdbanen, in 2027 tot 11.000
Te weinig studenten kiezen voor het beroep van leraar, salaris speelt zeker een rol.
Jongeren mijden de PABO om het salaris, carrièreperspectief en imago van leraren.
Gelijktrekken van het salaris van een leraar in het PO aan dat van een leraar in het VO is
een van de uitgangspunten van deze staking.
De kans dat de Nijenoord die dag gesloten zal zijn omdat de leraren deelnemen aan de
staking, is groot.
Dit kan voor u als ouder ongemak opleveren. Met een tijdige aankondiging hopen we dat
u opvang voor uw kind(eren) kunt organiseren. Schateiland is bereid meer kinderen dan
gewoonlijk op te vangen.
Zo snel mogelijk hoort u van ons of de school 15 maart werkelijk gesloten zal zijn.

▪

Veilig verkeer rond de school, daar zorgen we samen voor!

Graag vragen wij uw aandacht voor de verkeerssituatie rondom de school. Al jaren heeft
dit onze aandacht en het is goed om hier regelmatig opnieuw bij stil te staan en u aan de
afspraken rondom dit onderwerp te herinneren. Op de website van de school,
https://denijenoord.nl/index.php/ouders/veilig-verkeer, kunt u hier alles over lezen.
Tevens is de aanleiding van dit stukje in de nieuwsbrief het feit dat een aantal
buurtbewoners ons vroegen de verkeerssituatie onder de aandacht te brengen. Zij zien
regelmatig onveilige situaties en zijn daarover bezorgd. Ook ergeren ze zich aan het
parkeergedrag van sommigen. Er zijn mensen die gebruik maken van het parkeerterrein
achter de appartementen op het Hooilandplein, maar dit zijn privé-parkeerterreinen en
het is niet toegestaan om hier, ook al is het maar kort, te parkeren om een kind naar
school te brengen of op te halen.
We vragen iedereen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Brengt
u uw kind toch met de auto, dan graag alleen parkeren in de parkeervakken in de buurt
van de school (niet op de zebra, in de bocht, dubbel of buiten de parkeervakken). Dit
zorgt voor de minste overlast voor de rest van het verkeer. Meestal is er iets verder van
de school nog genoeg plek.

▪

Juffen en meestersdag

Bij aanvang van dit schooljaar ontving u van ons de prikbordkalender. De feestelijke
juffen en meestersdag stond hierin gepland voor vrijdag 15 maart.
In verband met de staking vindt deze dag nu plaats op vrijdag 29 maart.

▪
groep
groep
groep
groep

Schoolreisjes
1:
2/3:
4/5:
6/7:

donderdag 27 juni 2019 naar De Boterbloem
donderdag 4 juli 2019 naar Land van Jan Klaassen
maandag 24 juni 2019 naar Julianatoren
vrijdag 28 juni naar Hellendoorn

▪

Ouderportaal Basisonline

Nu een groot aantal van u een account heeft bij het ouderportaal van Basisonline, ons
interne communicatiesysteem, willen we volgende stappen gaan zetten. We komen hier
binnenkort op terug.

▪

Uitnodiging voor de Scholierenloop 2019 in Belmonte
Arboretum

Dit jaar doen we met de Nijenoord weer
mee aan de scholierenloop in Arboretum
Belmonte. Op zaterdag 16 maart 2019
start om 14:30 uur de spannende
hardloopwedstrijd voor basisscholieren
uit Wageningen, Rhenen, Renkum en
Bennekom!
Aanmelding
Deelname is gratis. Inschrijving voor De Nijenoord scholieren is mogelijk tot 3 Maart via
deze link: goo.gl/8FuTht
Belangrijk: kom met je ouders op tijd naar het Belmonte Arboretum en haal je
startnummer en je Nijenoord T-shirt bij de Nijenoord tafel!
Voor wie?
De Belmonte Scholierenloop is voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van
basisscholen uit Wageningen en wijde omgeving. De Kinderen lopen eerst individueel een
wedstrijd en daarna, in teams van vier kinderen, de super-spannende estafette.
De estafette
Het leukste is als je een estafette team maakt met je klasgenoten. Hierbij zijn er drie
categorieën: groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Elk team bestaat uit vier deelnemers.
Een team heeft bij voorkeur 2 meisjes en 2 jongens, maar mag ook bestaan uit 3
jongens en 1 meisje, of 1 jongen en 3 meisjes.
Heb je een estafette team? – Geef het aan op het aanmeldingsformulier - let op: alle
deelnemers moeten zelf ook een aanmeldingsformulier invullen.
Heb je nog geen estafette team? - Geen probleem - we delen je in een team in.
Hoe ver?
De kinderen uit de groepen 3 en 4 lopen ongeveer 850m. De kinderen uit de groepen 5
t/m 8 lopen ongeveer 1050m. Tijdens de estafette loopt ieder teamlid ongeveer 350m.
Medailles en wisselbeker
Voor alle kinderen zijn er herinneringsmedailles. Voor alle onderdelen zijn er eremedailles
voor de snelste drie. En wie weet – misschien komt de wisselbeker voor de Snelste
School dit jaar weer naar de Nijenoord?
Looptraining!
We moeten natuurlijk ook trainen! Als voorbereiding op de scholierenloop kun je op
zaterdag 9 maart van 09:30 tot 10:45 in het Belmonte Arboretum je rondje oefenen
onder begeleiding van jeugdtrainers van Pallas. Voor halftien verzamelen bij de ingang
(slagboom) van het arboretum aan de Generaal Foulkesweg. De deelname is gratis, maar
geef je wel op via het aanmeldingsformulier.
Contactpersonen voor de Nijenoord scholieren
Meer informatie over de Scholierenloop: schol.pallas67.nl
Contactpersonen voor de Nijenoord: Katja Dijksma-Cankar (kcankar@gmail.com),
Margriet Roelse (margriet_roelse@hotmail.com) & Digna Vleeming

▪

Korfbalgymles en schiet-maar-raak trainingen van KV
Wageningen

Vrijwilligers van KV Wageningen hebben vrijdag 18 januari met veel plezier de groepen
2/3 en 4/5 van de Nijenoord een korfbalgymles gegeven. In de les hebben de kinderen
van korfbal kunnen proeven door het schieten en scoren op de korf, samen vangen &
gooien en een partijtje.
Kwam uw kind enthousiast thuis, dan nodigen wij u uit om de uitdaging aan te gaan en
te ervaren wat korfbal is. Een veelzijdige teamsport voor jongens en meiden die houden
van de bal, van samen sporten, van doelpunten scoren en van bewegen. Dat nader
kennismaken kan tijdens de schiet-maar-raak trainingen die we de komende tijd
organiseren in sporthal Het Binnenveld (Marijkeweg 23):
• Vrijdag 25 januari: 17:30-18:30 uur
• Vrijdag 8 februari: 17:30-18:30 uur
• Zaterdag 16 februari: 9:00-10:00 uur
• Vrijdag 22 februari: 17:30-18:30 uur
Meer informatie over KV Wageningen is te vinden op www.kvwageningen.nl. Voor meer
informatie over de schiet-maar-raak trainingen en korfballen bij de jeugd van KV
Wageningen: Alien Jalvingh, tel. 0644348874 of sportpas@kvwageningen.nl

▪

Schaken

De kinderen van de Nijenoord hebben het goed gedaan op het
schoolschaakkampioenschap. Ze zijn eerste geworden van de Wageningse scholen en
hebben zich daarmee geplaatst voor de halve finale van Gelderland op zaterdag 23
maart.
Wouter Wieggers is eerste geworden, individueel bij de kinderen van groep 6 t/m 8. En
Tigran Grigorjan 1e van groep 1 t/m 5.
Als team hebben ze 2 bekers gewonnen: een wisselbeker, die mogen ze een jaar lang
houden, de naam van de school wordt erop gegraveerd. Er is ook een beker die de school
mag houden. Deze rouleert tussen de kinderen en komt uiteindelijk in de prijzenkast op
school te staan.
Anja

▪

Casteelse Poort: kinderworkshop

▪

Kindertraining Mindfulness & Heartfulness

Vanaf dinsdagmiddag 15 januari start ik weer met nieuwe achtweekse cursussen
Mindfulness & Heartfulness voor kinderen van 5-7 en 8-12 jaar. Oefeningen om te leren
concentreren, omgaan met emoties en het ontwikkelen van empathie in kleine groepjes.
De lessen duren een uur, waarin praktische oefeningen worden afgewisseld met tekenen
/ schrijven in werkboekjes. Ook individuele lessen mogelijk.
Locatie: Yogacentrum Suniya, Haagsteeg 4, Wageningen
Tijden: dinsdagmiddag, vanaf 15 januari, 15.30 - 16.30 uur (5-7 jaar) en 16.45 - 17.45
uur (8-12 jaar).
Meer info en aanmelden:
silvie@sem-onderwijsvoorhethart.nl of bel/app: 06-33013975.
Alvast bedankt en hartelijke groet,
Silvie

Silvie Walraven
Sem - Onderwijs voor het Hart
Keijenbergseweg 21
6871 WG Renkum
Tel. 06-33013975
www.sem-onderwijsvoorhethart.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

