Nieuwsbrief maart 2019
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
De Nijenoord groeit
IPC
Ruud Hermans stelt zich voor
Spot & sportlights
Verslag scholierenloop

De Nijenoord groeit!
Dit schooljaar hebben we een flinke groei aan leerlingen gezien in onze beide groepen 1. Deze
groei is nog niet ten einde; er komen voor het einde van het schooljaar nog regelmatig kinderen
die 4 zijn geworden, bij.
Daar zijn we als school natuurlijk erg blij mee maar het is en blijft onze taak om álle kinderen de
aandacht en ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Rachel is momenteel onze extra
leerkracht in groep 1, zij ondersteunt beide groepen waar nodig.
Het huidige en toekomstige leerlingenaantal heeft ons na overleg met en toestemming van de
algemeen directeur van onze stichting doen besluiten om met ingang van het nieuwe schooljaar
met een extra groep 1 te starten waardoor we schooljaar 2019 2020 gaan werken met drie
groepen 1.

IPC
Alle groepen zijn gestart met het derde IPC project.
De wanden in de groepen laten u zien waaraan gewerkt wordt, wat de doelen zijn en wat uw kind
gaat leren.

Groepen 1: verkeer en vervoer

Groepen 4/5 wat eten we vandaag?

Groepen 6/7 een dorp bouwen

Spot & Sportlights 12 april
Vrijdag 12 april is er weer Spotlights; kinderen presenteren voor en aan elkaar.
We combineren het dit keer met de Koningspelen. De Spotlights hebben daardoor een sportief
tintje, vandaar de naam Spot & Sportlights
U ziet op onderstaand schema wanneer uw kind aan de beurt is.
Voor alle kinderen is het prettig wanneer u gedurende de hele voorstelling blijft kijken en niet
vertrekt wanneer uw eigen kind op het podium heeft gestaan.
Eerste voorstelling

Tweede voorstelling

Derde voorstelling

8.45 tot 10.00 uur

10.30 – 11.30 uur

12.45 uur- 13.45 uur

Groep 1 Ina

Groep 2/3 Maaike

Groep 1 Nanni

Groep 2/3 Isabel

Groep 2/3 Urminde

Groep 4/5 Paul

Groep 4/5 Marian

Groep 6/7 Helma

Groep 6/7 Kristel

Groep 4/5 Tobias

Groep 8 Ineke

Groep 8 Leon

Groep 6/7 Maayke

Ruud stelt zich voor
Zolang Mieke afwezig is neemt Ruud samen met Ellen waar.
Ruud stelt zich hieronder aan u voor.
Beste ouders/verzorgers van de Nijenoord,
Het is inmiddels al weer ruim 5 maanden geleden dat ik op de Nijenoord ter ondersteuning aan de
directie ben toegevoegd, in verband met de afwezigheid van Mieke.
Ik merk aan alles dat de Nijenoord een fijne school is voor de kinderen, ouders en leerkrachten.
Het voelt goed om hier te werken.
In de tussentijd zijn er een aantal zaken opgepakt die dit schooljaar al waren gepland om uit te
voeren. Te denken o.a. invoering Ouderportaal, de schoolomgeving en de binnenkant van het
schoolgebouw.
Voor de komende periode gaan we in overleg met team en medezeggenschapsraad het schoolplan
2019-2022 opstellen, we kijken naar de formatie voor het schooljaar 2019 – 2020 en er zal op het
gebied van ICT de nodige vernieuwing gaan plaatsvinden.
Ik ben tot de zomervakantie van maandag tot en met donderdag voornamelijk vanaf 12.00 uur op
school aanwezig en dus ook voor een ieder bereikbaar.
We hopen uiteraard Mieke zo spoedig mogelijk weer op school te begroeten, u wordt hierover door
ons op de hoogte gehouden.
Met vriendelijke groet,
Ruud Hermans

Activiteiten van de Nijenouders
We zijn bezig met de voorbereidingen voor diverse activiteiten in de laatste maanden van het
schooljaar. Via aparte berichten via Basisonline krijgt u meer informatie. Hier alvast een overzicht
van de komende activiteiten:
Vrijdag 12 april
Koninklijke en sportieve spotlight bij de Koningsspelen
Donderdag 18 april
Paasontbijt
In de week van 17 juni Kamp groep 8
18 t/m 21 juni
Wandelvierdaagse
Maandag 24 juni
Schoolreisje 4/5
Donderdag 27 juni
Schoolreisje groep 1
Vrijdag 28 juni
Schoolreisje groep 6/7
Donderdag 4 juli
Schoolreisje groep 2/3
Woensdag 10 Juli
Eindfeest

Scholierenloop 2019
Afgelopen zaterdag 16 maart was het Belmonte Arboretum weer het toneel voor de scholierenloop.
Het bleef droog, maar de lopers moesten modder en wind trotseren om de finish lijn te halen. Waar
onder luid gejuich van ouders en een mooie medaille de kinderen werden onthaald. De Nijenoord
werd vertegenwoordigd door ruim 40 lopers waarvan er twee in de prijzen vielen. Boyke en Bas
van groep drie haalde respectievelijk de tweede en derde prijs voor hun individuele loop. Super
gedaan jongens!
De grote beker voor snelste school ging ook dit jaar weer naar de Montessorischool. De overige
uitslagen kun je vinden op de Pallas-website: https://www.pallas67.nl/p67/?page_id=16233/
Lopers, ouders en hulp ouders heel erg bedankt voor jullie inzet! We kijken al weer uit naar
volgend jaar.

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