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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verjaardagen
16 april
17 april
24 april
3 mei
7 mei

Jade Steiginga
Chris Doff
Valerie Molenkamp
Stef Mihl
Sanne Timans

Nieuwe leerlingen
Vanaf 24 april is Valerie Molenkamp bij ons op school. We hopen dat Valerie een leuke tijd heeft op
Nijenstein!
Kort nieuws
- Goede vrijdag 14 april en 2e paasdag 17 april zijn de leerlingen vrij.
- Meivakantie van maandag 24 april t/m vrijdag 28 april
- Bevrijdingsdag 5 mei zijn de leerlingen vrij.
Wachten op het plein
We zien af en toe dat ouders hun kinderen bij het ophalen wachten in de school. We willen jullie
vragen om buiten, op het schoolplein of bij het hek, te wachten. Nu brengt dit nog wel eens onrust
met zich mee, omdat leerlingen ook in de hal aan het werk zijn. Alvast bedankt!
Koningsspelen
Op vrijdag 21 april zijn de koningsspelen. We gaan met de kinderen naar de Mencke in Uithuizen
waar een sportinstuif klaarstaat. Aan het einde van de ochtend hebben we een koningslunch op
school.
Programma:
08.30 uur
09.00 uur
10.45 uur
11.00 uur
12.00 uur

Koningsdans op het plein!
Naar de Mencke (groep 1 t/m 4 met auto’s, groep 5 t/m 8 op de fiets)
Terug naar school
Lunch op school (alle groepen)
Groep 1 t/m 4 vrij, 5 t/m 8 programma op school

Daarom een paar vragen voor jullie als ouders:
- Kunnen vrijdag alle kinderen van groep 5 t/m 8 op de fiets komen?
- Welke ouders van groep 1 t/m 4 willen rijden en blijven om de kinderen waar nodig te
helpen? We hebben nog meerdere auto’s nodig! Graag opgeven bij de leerkracht.
- Willen jullie de kinderen een sportbroekje en sportschoenen meegeven? Shirtje krijgen ze
van school.
- Willen jullie de kinderen wel iets meegeven voor tussendoor? Om 11 uur krijgen ze een lunch
van school.
HVO/GVO 2017-2018
Er zijn verschillende levensbeschouwende richtingen. In overleg met de MR hebben wij als school
besloten om GVO -protestant christelijke vorming en Humanistische Vormingsonderwijs te bieden.
Wij hebben ervoor gekozen om ouders de keuze te geven uit deze 2 mogelijkheden. Het is de
bedoeling dus dat ieder kind van groep 3 t/m 8 meedoet. De lessen zullen op dezelfde tijd worden
ingepland, wel ieder met hun eigen docent.
De leerlingen krijgen hierover een briefje mee, wilt u deze invullen en weer terug willen geven aan de
leerkracht? Alvast bedankt!
Schoolreis
Er zijn al veel mensen die het geld voor de schoolreis van hun kind(eren) al hebben betaald. Heel fijn,
dank u wel!
Er zijn echter ook nog een aantal ouders dat het nog niet heeft gedaan. Wij vragen deze ouders
vriendelijk om dit alsnog te doen; graag vóór 15 april a.s.
Voor groep 1 t/m 6 bedragen de kosten 25 euro per kind, voor groep 7 en 8 is dit 70 euro per kind. U
kunt het bedrag overmaken op
NL49 RABO 0363.6038.67 t.n.v. ODBS Nijenstein . Onder vermelding van de naam en groep van uw
kind(eren)
Bevrijdingsvuurestafette
Bevrijdingsvuurestafettes verspreiden het bevrijdingsvuur door heel Nederland. Eemsmond Runners
nodigt hierbij leerlingen van basisscholen uit om een stukje mee te lopen. Kinderen
en begeleidende volwassenen kunnen de estafettelopers opwachten en samen met hen het laatste
stuk naar en in het dorp rennen. Daar volgt een korte pauze en laten we samen een (vredes)duif op.
De eemsmondrunners hopen dat zoveel mogelijk kinderen uit het dorp meelopen!
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Verzamelen meelopende kinderen
enz.: bos Molenhorn, bij Rondweg/N999, 12:25u.
Bij doorkomst: pauze (5 min) en duif.

Voor meer informatie: www.eemsmondrunners.nl.
Om alvast rekening mee te houden
- Dinsdag 18 juli is het midzomerfeest. Dit betekent dat de kinderen om 12 uur vrij zijn, maar we
verwachten u en de kinderen tegen de avond weer op school om samen het midzomerfeest te
vieren!
- Donderdag 20 juli is ’s avonds de musical van groep 7/8 in het Klockhoes. De kinderen van school
kijken ’s ochtends naar de generale repetitie.

