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Kort nieuws


Week van de mediawijsheid is gestart in groep 7/8.



Wilt u alvast glazen potjes gaan sparen? In de volgende Nieuwsbrief vertellen we waarom…

Sinterklaasfeest
Op dinsdag 5 december bent u allemaal van harte welkom om samen met de kinderen van odbs Nijenstein
het Sinterklaasfeest te vieren. Graag zien we u om 10.00 uur in ‘t Klokhoes.
Ouders, broers, zussen, oma’s en opa’ s, ooms en tantes, dorpsbewoners; iedereen is van harte welkom!

Schoen zetten
Sinterklaas is weer in het land. Wij kregen een brief van Sinterklaas dat de Pieten de
schoenen van de kinderen komen vullen op donderdag 30 november. Vrijdag 1
december starten we de dag met uitpakken van een kadootje. Wilt u uw kind(eren)
een schoen meegeven?

Daltonvisitatie
Afgelopen donderdag 16 november hebben wij op school de hele dag bezoek gehad van een visitatie team
van de daltonvereniging. Zij hebben gesprekken gevoerd met de kinderen, de ouders, het team en het bestuur
en zij hebben uitgebreid plannen gelezen en in school en de klassen gekeken.
Aan het eind van de dag konden zij ons meedelen dat zij positief zijn over alles wat ze hebben gezien en
gehoord. Dat betekent dat we verder kunnen als Daltonschool!!
Wij zijn hier heel erg blij mee. Het bevestigt voor ons dat wij de goede ontwikkelingen hebben ingezet en
hiermee verder kunnen. We kregen 2 aanbevelingen mee waar we de komende 5 jaar mee aan de slag gaan.

Tijdens de visitatie maakte de leerlingenraad de
lunch klaar. Het was heerlijk!
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Even voorstellen … Wieke, stagiaire in 5/6
Mijn naam is Wieke Hofman en ik ben 20 jaar. Op dit moment loop ik elke maandag en soms andere dagen
stage in groep 5/6 als onderwijsassistent. Deze opleiding volg ik op het Alfa-College in Groningen. Ik zal hier
stage lopen tot aan de zomervakantie. Ik heb er onwijs zin in en hoop hier een leuke tijd te beleven!

Reminder ouderbijdrage

Verreweg het grootste deel van de kosten van onderwijs kan betaald worden uit de rijksbijdrage aan
de school. Om de kosten te dekken van activiteiten die niet binnen de rijksbijdrage vallen, maar wel
erg belangrijk en leuk zijn voor de kinderen vragen we een vrijwillige ouderbijdrage.
Voor de extra activiteiten komt het grootste gedeelte van onze inkomsten uit de opbrengst van het
oud papier en de bolchrysanten actie, maar dit is niet voldoende om alle festiviteiten te organiseren.
Voor dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op EUR15,- per leerling. (EUR10
ouderbijdrage en EUR5 euro voor het cadeautje van Sinterklaas.) U kunt dit overmaken op IBAN
rekeningnummer: NL22 RABO 0363 6289 91 t.a.v. Schoolbestuur L & E onder vermelding van
ouderbijdrage en de naam van uw kind(eren).

PO raad “Goed worden goed blijven”
Op 3 oktober is een onderwijsadviseur van de PO raad op bezoek geweest. Zij heeft gekeken naar de
voortgang van het verbeterplan dat in gang gezet is naar aanleiding van het inspectierapport. Ook de PO raad
was, net als het daltonvisitatieteam, enthousiast. De onderwijsadviseur stelde vast dat er al veel zaken goed
gaan op school en dat er een fijne sfeer heerst op school en binnen het team. Ze heeft er vertrouwen in dat
de ontwikkeling die is ingezet, voortgezet wordt. Een van de aanbevelingen van haar kant was dat de doelen
van de lessen meer op het netvlies komen bij de leerlingen.

Mogelijke staking 12 december
De bonden hebben 12 december uitgeroepen tot mogelijke stakingsdag als de minister niet aan de eisen van
de bonden tegemoet komt. In deze week wordt de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer besproken. Komt
er geen zicht op een eerlijk salaris en een lagere werkdruk, dan roepen de onderwijsbonden hun leden op om
12 december te staken. 5 december a.s. is het ultimatum.
Mochten de bonden oproepen om te staken, dan zal Nijenstein deze dag gesloten zijn. Natuurlijk houden wij
u op de hoogte.
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ICT
Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin een
belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de talloze
mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over…..

Op een positieve manier praten met je kind over onlinegedrag.
Kinderen die met hun ouders praten over media en alles wat daarbij komt kijken bewaken hun grenzen beter,
zijn minder impulsief en nemen meer verantwoordelijkheid.
We hebben in de afgelopen tijd al meerdere mogelijkheden beschreven, maar deze
willen we u niet onthouden: www.jekindopinternet.nl : een gratis
online cursus “mediawijs opvoeden” in 8 delen voor ouders van kinderen in de leeftijd van
7-12 jaar.
Geen reclame, via de mail ontvangt u lessen met tips en handvatten over:
bescherm je kind online, (on)geschikt beeldmateriaal, zoeken en vinden op internet, online pesten, games en
apps, reclame en online geld uitgeven, programmeren, de invloed van Photoshop op het zelfbeeld van
kinderen. Samen met uw kind(eren) kunt u tevens opdrachten uitvoeren.
Er is ook een cursus in 5 delen beschikbaar voor ouders van peuters en kleuters
waarbij de focus vooral ligt op beeldschermgebruik. De thema’s waar u mee aan de
slag kunt zijn : de beste afspraken en tips, tv kijken, apps kiezen, beeldschermtijd,
internet of toys.
Bent u nieuwsgierig geworden? Ga naar bovengenoemde website, meldt u aan met uw mailadres en u
ontvangt de lessen in uw mailbox. Op de site kunt u meer informatie vinden via de tab “ meer weten”.
Redactie ICT werkgroep L&E

Verjaardagen
19 november
29 november
30 november

Dieke Weesies
Jos Tuitman
Kezia van Dam

