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Citotoetsen
De afgelopen weken hebben wij al hard gewerkt aan het afnemen van de citotoetsen. Het afnemen
van de verschillende toetsen loopt nog een tijdje door. Als alle toetsen klaar zijn kunnen wij de
uitkomsten verwerken in een datamuur. Die gaan we daarna met het team bespreken. Op basis deze
analyse stellen wij dan samen vast of er nog onderdelen in het lesprogramma zijn waar wij extra
aandacht aan moeten besteden.
Lijnbaltoernooi groep 5-6 in Uithuizen
Op woensdag 31 januari hebben de groepen 5 en 6 meegedaan aan het
lijnbaltoernooi in Uithuizen. Het was een super gemoedelijke ochtend met
een prachtige 3e plaats voor Nijenstein.

Alles-in-1 Thema: Afrika en Azië
Binnen alles-in-1 werken de kinderen deze weken aan het thema
Afrika en Azië. Ze leren van alles over deze werelddelen.
In de hal van de school hangen en staan prachtige voorwerpen en
kledingstukken die met dit thema te maken hebben.
Tijdens de handvaardigheidslessen wordt er druk gewerkt aan het
boetseren van Afrikaanse maskers.
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Nationale voorleesdagen bij de peuters en de kleuters
Woensdagochtend zijn we in groep 1-2 van start gegaan met het voorlezen in het kader van de
Nationale Voorleesdagen. Ineke Steendam is van start gegaan met het boek: “Kleine muis zoekt een
huis”. De kinderen hebben met grote aandacht en veel plezier naar haar geluisterd. Het was erg
spannend.
In de komende dagen volgen er meer ouders.
Superleuk!!!!!!!!

B-fit project van start. Maandag 19 februari officiële Kick-off
Door ziekte van de sportcoach die ons B-fit project zou gaan begeleiden heeft de start van dit
project enige vertraging opgelopen. Inmiddels is bekend dat Luit Zuidersma van
het Huis van de Sport in Groningen onze nieuwe B-fit coach wordt. Luit is een
zeer ervaren sportcoach en werkt in het kader van dit project ook voor scholen
in Zoutkamp en Bedum.
Op maandag 19 februari a.s. hebben wij ’s middags de officiële aftrap van dit project. Wat er
precies gaat gebeuren die middag verklappen wij nog niet maar het beloofd een superleuke middag
voor de kinderen te worden.
Andere activiteiten die wij in het kader van het B-fit project
die wij gaan organiseren zijn:
•
•
▪
•
•

een fit-test voor de kinderen;
het Nijntje beweegdiploma voor de kleinsten;
verschillende sport- en dans workshops;
de introductie van speelplein spellen;
het aanschaffen van spelmaterialen voor op het plein.

Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking
met het Huis van de Sport Groningen en verenigingen uit Zandeweer en de omgeving.
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Bibliotheek op school
Wij zijn ook druk bezig met het inrichten van onze eigen bibliotheek op school. Alle kinderen zijn
inmiddels ingevoerd in het uitleensysteem van de school. Over een paar weken krijgen zij een eigen
pasje voor het lenen van boeken. Bij de bibliotheek in Uithuizen staan maar liefst 6 dozen met
nieuwe boeken te wachten tot ze naar onze school toe kunnen komen. Voordat het zover is mogen
wij, vanuit een subsidie, eerst nog nieuwe boekenkasten aanschaffen.
Medewerkers van de bibliotheek gaan onze eigen boeken op een goede
manier stickeren, zodat ook die in de bibliotheek opgenomen kunnen
worden. Daar hebben wij dus geen hulp van ouders meer voor nodig.
Wel zijn wij nog op zoek naar een of twee ouders die ons één keer per week
op woensdag van 08.30 tot 09.00 uur of aan het einde van de schooldag
willen helpen met het uitlenen en innemen van de boeken op school.
Een eigen bibliotheek op school is natuurlijk fantastisch en draagt ook bij aan het leesplezier en de
taalontwikkeling van uw kind. Dus kom op en geef u op!
Dat kan bij Lucretia van der Wal via de email: l.vanderwal@lauwerseneems.nl, via 06-22535004 of
gewoon door het even mondeling bij haar te melden.

Verkeer en parkeren rond de school
De verkeerssituatie bij het halen en brengen van de kinderen vraagt
opnieuw de nodige aandacht. Wanneer u kinderen met de auto brengt
wilt u dan niet parkeren op de rode stroken op de weg voor de school?
Deze stroken zijn daar juist voor de veiligheid van de kinderen
aangebracht. Laten wij er samen voor blijven zorgen dat alle kinderen
veilig naar school kunnen!

Juf Sarah ziek
Juf Sarah is nog ziek en zal voorlopig ook even niet op school aanwezig zijn. Wij wensen haar van
harte beterschap en hopen haar snel weer terug te zien op school. Voor vragen, opmerkingen,
verzoeken die bestemd zijn voor de scholleiding kunt u terecht bij de interim schoolleider Lucretia
van der Wal.

Onnemaweg 1
9997 NG Zandeweer
tel.: 0595-33344
www.odbsnijenstein.nl

Nieuwsbrief ODBS Nijenstein
Jaargang 3, nummer 6
1 februari 2018

Nieuwe stagiaire in Groep 7/8
Op 8 februari a.s. start juf Charlotte als stagiaire in groep 7/8. Charlotte zit in het derde jaar van de
academische pabo-opleiding en studeert dus om juf te worden. Zij is vanaf februari tot het einde van
het schooljaar samen met juf Zamira op donderdag aanwezig. In de volgende Nieuwsbrief stelt zij
zichzelf verder voor. Wij heten haar van harte welkom en wensen haar een hele leuke en leerzame
tijd toe op Nijenstein.
Donderdag 22 februari is het feest in groep 1-2: Juf Cora is jarig!!!
Donderdag 22 februari is juf Cora jarig. Ze viert haar verjaardag graag op
school in groep 1-2.
De kinderen mogen die dag verkleed op school komen en hoeven alleen
voor tussen de middag een broodje en drinken meenemen.
We gaan er met zijn allen een gezellige dag van maken.

Woensdag 14 februari 2018 zijn er weer
stakingen in het basisonderwijs in NoordNederland.
Het team van Nijenstein doet ook mee aan
deze staking. Die dag is de school dan ook
gesloten en zijn de kinderen vrij.

Donderdag 15 februari stond er al een
reguliere Margedag gepland voor dit jaar. Die
dag zijn de kinderen dus ook vrij
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Ouderactiviteiten Commissie zoekt nieuwe penningmeester (s)
Afgelopen dinsdagavond is de OAC weer bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst is er onder
meer gesproken over de taken van de OAC, de samenstelling van OAC, de vervanging van Lizette als
penningmeester en over de organisatie van concrete activiteiten in de komende maanden.
Wij gaan een nieuwe frisse start maken met de OAC, een vaste kern, die
geholpen kan worden door ouders die niet in de OAC zitten maar wel
willen en kunnen helpen bij concrete activiteiten.
Lizette Kuijer stopt als penningmeester. De OAC is dringend op zoek naar één of twee ouders die
deze taak van haar over kunnen en willen nemen. Is dit wat voor u en wilt u de OAC daar mee
helpen? Neem dan even contact op met Lizette Kuijer (06-38070609).

Verjaardagen februari
06 februari 2018 Amy Sneider groep 0-1-2
19 februari 2018 Luuk Bolman groep 3-4
23 februari 2018 Tycho Koolhof groep 0-1-2

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2018
Dinsdag 6 februari 2018
Donderdag 8 februari 2018
Vrijdag 9 februari 2018
Woensdag 14 februari 2018
Donderdag 15 februari 2018
Maandag 19 februari 2018
Donderdag 22 februari 2018
Vrijdag 23 februari 2018
Zaterdag 24 februari t/m
zondag 4 maart 2018

Theatervoorstelling
De Drakentemmer Uithuizen
Juf Charlotte start
Oud Papier
Staking
Margedag team
Start B-fit Project
Juf Cora jarig
Rapporten mee naar huis
Voorjaarsvakantie

Groep 1-2
Groep 7-8
Iedereen
Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij
12.30-14.30 Gymzaal
Groep 1-2 Verkleden mag!
Alle kinderen vrij

