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Bericht van Mieke

Beste ouders,
Hierbij wil ik jullie hartelijk groeten en wat meer vertellen over mijn afwezigheid en
mijn Burn-out.
Al weer 4 maanden geleden kon ik niet meer werken en eigenlijk alleen op de bank
zitten. Iedere activiteit was teveel. Ook lezen lukte niet. Waar ik mezelf altijd heb
gezien als actief en belastbaar, heb ik nu moeten constateren dat dat onterecht is
geweest. Na jaren van overbelasting hield mijn lichaam er mee op. Gelukkig knap ik
inmiddels al wel wat op.
Ik krijg langzaamaan meer energie en tegelijk ook weer meer interesse in de wereld
om mij heen en ook in school. Ik mis het contact met kinderen, ouders en
leerkrachten. Op school gaat het ook zonder mij goed en ik hoor mooie en goede
verhalen. Ik ben blij met zulke fijne collega’s die met hart en ziel werken voor de
kinderen en de Nijenoord!
Mijn herstel gaat langzaam en ik kan nog niet zeggen wanneer ik weer aan het werk
zal zijn. Via deze weg dus: een hartelijke groet en ik hoop jullie snel weer op school
te zien.
Mieke Duvalois



Ouderportaal Basisonline en Ouderportaal Parnassys

Het Ouderportaal Parnassys is voor school het belangrijkste programma voor de
administratieve gegevens van de kinderen. Adreswijzigingen, wijzigingen in
telefoonnummers, huisarts, etc. ook altijd graag via dit ouderportaal of via de mail
aan het secretariaat doorgegeven.
Als ouder heeft u middels dit ouderportaal inzage in de CITO toetsgegevens van uw
kind.
Via ouderportaal Parnassys ziet u de adressen en verjaardagen van de kinderen uit
dezelfde jaargroep.

Ouderportaal Basisonline is bedoeld voor de communicatie binnen een veilige
omgeving waarbij u alleen de leerkrachten en andere leerlingen van een groep ziet.
 Het is de bedoeling dat we alleen nog via Ouderportaal Basisonline met u
communiceren dat we geen mails via Parnassys meer sturen of dat er met u
geappt wordt.
 Het doorgeven van absenties gaan we na de meivakantie gebruiken. Het wordt
dan ook mogelijk om via deze module extra schoolverlof aan te vragen.
 Er worden alleen foto’s geplaatst, geen filmpjes.
 De gesprekkenplanner is al in gebruik en werkt naar tevredenheid!
 Over verdere uitbreiding van de mogelijkheden een volgende keer meer.



Onderwijsstaking vrijdag 15 maart

Op vrijdag 15 maart gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Ook in het
primair onderwijs leggen medewerkers hun werk neer.
De leraren van de Nijenoord gaan staken. Dit betekent dat er die dag geen les
gegeven wordt en de school gesloten blijft.
We beseffen dat dit ongemak voor u meebrengt.
Indien u problemen heeft met het organiseren van opvang voor uw kind(eren) kunt u
contact opnemen met Ellen Hooijdonk.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het
werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De
staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een
politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren het middel van staking om
druk uit te oefenen op de politiek en zo actie te voeren voor meer investeringen in
het onderwijs.

Het onderwijs wordt ontregeld door werkdruk en lerarentekorten. Zieke leerkrachten
werken te lang door, bij ziekte wordt het organiseren van vervangingen steeds lastiger.
Op de Nijenoord hebben we bij ziekte tot op heden nog bijna altijd kunnen zorgen voor
voldoende opvang. Maar ook hier hebben we twee keer een groep naar huis moeten
sturen omdat er geen vervanging beschikbaar was. Steeds vaker geeft de invalpool het
signaal dat er geen vervanging is.
Het tekort aan leraren wordt nijpender en loopt steeds verder op.
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.
De organiserende bonden vinden dat er meer geld moet komen voor de verbetering van
salarissen en het verder verlagen van de werkdruk.
De staking van 15 maart maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met
de landelijke onderwijsstaking op 15 maart.



Zingen voor de schakers

Onze schakers, Wouter, Michael, Tigran, Tobiasz, Madelief, Hugo en Koen
hebben het geweldig gedaan. Ze zijn op beide locaties door alle kinderen toegezongen
met ons befaamde Nijenoordlied!!



Oproep groepen 1

Momenteel hebben wij vaker kindjes met natte kleding door
een ongelukje of het natte weer. De reservekleding is niet
meer toereikend. We zijn dus op zoek naar broeken (bij
voorkeur jogging of van zachte stof) en maillots in de maten
98 tot 122. Ze hoeven echt niet meer mooi te zijn, maar wel
lekker warm als kinderen nat zijn.

 Repair café Noordwest

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en
die eenvoudig zijn te repareren.
Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem, en reparatiekennis
verdwijnt snel. De ervaring van mensen met deze praktische kennis wordt niet of
nauwelijks meer benut.
Repair Café Noordwest wil dit veranderen!
Mensen die anders aan de kant staan doen weer mee. Waardevolle praktische kennis
wordt overgedragen. En spullen blijven zo langer bruikbaar!
Wat kan zoal gerepareerd worden??
Kleding waaraan iets aan moet worden vermaakt, bv als een knoop of klittenband
ontbreekt
 Truien en broeken die knielappen of elleboogstukken kunnen gebruiken
 Elektrische apparaten zoals stofzuigers, koffiezetapparaten
 Elektronica zoals CD/DVD-spelers, versterkers, platenspeler
 Plastic zoals een tuinstoel, groentenla, speelgoed
 Fietsen met een lekke band, kapotte verlichting of slappe rem
 Houten meubels zoals een kastje, een klapstoel of tafeltje


28 Maart vindt het eerste Repair Café Noordwest in de centrale ruimte van de
Nijenoord en Johan Friso school plaats, en zal feestelijk worden geopend!

KIK! TRAINING
Kinderen in Kracht
Sterk en
Krachtig
Start:

ZELFVERZEKERD

7 mei

2019 Huis van de Wijk de Nude

KICKBOKS

Tijdstip:
Lessen:

Emoties
herkennen

15.30 – 17.00 uur
9x , andere lessen zijn op 14, 21, 28 mei, 4, 11, 18, 25 juni en
2 juli (laatste les samen met ouders)

AANMELDEN
De KIK Training kost € 15,- Informatie/ aanmelden bij Pieternel Geurts 06-22180617
amwgroepswerk@solidez.nl

Maatjes aangeboden
BalanceBuddy Wageningen biedt maatjes voor kinderen aan!
BalanceBuddy koppelt eet- en beweegmaatjes aan kinderen en gezinnen. De maatjes
zullen samen met de kinderen leuke activiteiten organiseren. Dit kan variëren van samen
sporten tot het koken van een gezonde maaltijd of gezellig samen buiten spelen. Een
maatje is naast een coach dus ook een vriendje voor de kinderen.
De maatjes zijn vrijwillige, getrainde Wageningse studenten met een achtergrond in
gezondheid of voeding.

Meer informatie?
Mail dan naar: voorzitterwageningen@balancebuddy.nu
Of neem een kijkje op onze website:
www.balancebuddy.nu

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. We starten
zaterdag 9 maart weer!

Voor vragen kun 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
Hooilandplein 47

Dependance De Overloop
Dudoklaan 2

6708 RT Wageningen

6708 RP Wageningen

telefoon : 0317-425301

telefoon : 0317- 415307

