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Even voorstellen: Juf Charlotte Katanaev
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij al aangegeven dat Charlotte Katanaev vanaf 8 februari 2018 op
de donderdag stage loopt in groep 7/8. Hieronder stelt zij zich even aan u voor.
Mijn naam is Charlotte Katanaev. Ik ben 22 jaar oud. In mijn basisschool tijd woonde ik in het
buitenland , Pakistan en Canada. De middelbare school heb ik in Den Haag afgerond. Momenteel
studeer ik aan de Academische Pabo in Groningen waar ik ook woon. Ik zit in mijn derde studiejaar.
Komend half jaar zal ik stage lopen in groep 7/8 van ODBS Nijensteijn. Ik heb onwijs veel zin in
komend jaar en hoop veel kennis op te doen in het lesgeven en het daltononderwijs.
B-fit project van start !!!
Afgelopen maandag hebben wij de officiële aftrap van het B-fit project
in Zandeweer gehad. We zijn gestart met een workshop freerunning,
diverse nieuwe pleinspelletjes en voor de allerkleinsten een Nijntje Beweegles.
Daarnaast mochten de kinderen hun eigen smoothie maken met behulp van de blenderfiets. Wel
jammer dat de fiets het halverwege het programma begaf. Gelukkig was er een moeder die thuis een
keukenmachine had staan waardoor iedereen toch nog een smoothie heeft kunnen krijgen. Ter
afsluiting van deze leuke middag kregen alle kinderen een oranje bidon van het Huis voor de Sport.
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Alles-in-1: Nieuw thema Prehistorie, Grieken en de Romeinen
Deze week sluiten wij het thema Afrika en Azië af.
Na de voorjaarsvakantie starten wij met het nieuwe
thema: de prehistorie., Grieken en de Romeinen

Juf Cora jarig. Groep 1/2 viert feest
Donderdag 22 februari was een prachtige dag om samen met de kinderen van groep 1-2 mijn
verjaardag te vieren.
Ik heb genoten en volgens mij de kinderen ook.

Cora.
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Ouders bedankt voor het voorlezen bij de kleuters
Langs deze weg willen alle kinderen van groep 1-2 de moeders bedanken die hebben voorgelezen
tijdens de Nationale Voorleesdagen.

TOP !!!!!!!
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Afspraken bij het ingaan van de school.
We constateren steeds vaker dat er ’s ochtends al heel vroeg al kinderen op het schoolplein of in de
school zijn. De tijd voor aanvang van de school gebruiken de teamleden vaak om nog even iets klaar
teleggen of klaar te zetten in de klas. Voor 08.15 uur is er dan ook geen (plein-)toezicht op school.
Wij willen u vragen de afspraken bij het ingaan van de school te respecteren en deze ook nog even
met uw kind of kinderen door te nemen.
De afspraak is:
Vanaf 08.15 uur zijn de kinderen welkom op school.
Ze mogen vanaf dat moment kiezen of ze op het schoolplein willen
spelen of rustig iets voor zichzelf willen gaan doen in de eigen klas.
Vanaf 08.15 tot aan de bel (08.25 uur) is er toezicht op het plein en in
de klassen.

Graag de bijdrage voor de schoolreisjes en het kamp overmaken
Ook dit jaar gaan de groepen 1 t/m 6 weer op schoolreis en gaat
groep 7/8 op schoolkamp. Al deze leuke activiteiten vinden begin
juli plaats. Om er zeker van te zijn dat wij op de verschillende
locaties terecht kunnen moeten wij als school vroegtijdig
reserveren en aanbetalingen doen. Dat geldt ook voor het
reserveren van vervoer. De schoolreisjes en het kamp worden bekostigd met de eigen bijdragen van
de ouders. De activiteitencommissie draagt, onder anderen met de opbrengst van het oud papier, bij
aan de kosten van het vervoer.
De bijdragen van de ouders voor kinderen in de groepen 1 t/m 6 bedraagt € 25,00 per kind.
De bijdrage van ouders voor het schoolkamp van groep 7/8 bedragen € 70,00 per kind.
Wij verzoeken u deze bijdrage voor 31 maart a.s. over te willen maken op bankrekeningnummer:
NL49RABO 0363603867 t.n.v. ODBS Nijenstein onder vermelding van de naam van uw kind of
kinderen.
Mocht de betaling van deze bijdrage voor u tot problemen leiden neemt u dan even contact op met
de schoolleider.
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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…..

De website MEDIAOPVOEDING

Deze website is volledig ingericht om op
eenvoudige wijze antwoord te krijgen van deskundigen op al uw vragen rond kinderen en media. Er
staan op de site al heel veel gestelde vragen en antwoorden, waar wellicht uw vraag ook bij staat.
Maar u kunt natuurlijk uw eigen vraag stellen. Per leeftijdscategorie (vanaf 0-3 jaar t/m 17-18 jaar)
wordt door deskundigen een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingskenmerken van
kinderen in de betreffende leeftijd: algemeen, wat ze zien of spelen, wat ze lezen,
mediaontwikkeling, sociale media. Ook staan er een aantal links vermeld naar zeer informatieve
sites.
Redactie ICT-werkgroep

Bieb op school: drie moeders die gaan helpen. Top!
Als school kunnen wij natuurlijk niet zonder de hulp van ouders bij het organiseren van allerlei
activiteiten. Dat geldt ook voor het opstarten va de schoolbibliotheek. Wij hebben maar liefst drie
mensen bereid gevonden om te gaan helpen bij het inrichten van de bibliotheek en het innemen en
uitlenen van de boeken: Ina Steendam, Ciska Deekens en Janneke Speelman. Vanuit het team zal
meester Kees het aanspreekpunt zijn. Ietje Elich van Biblionet Groningen is ons contactpersoon voor
dit project. Zij zal samen met de ouders en meester Kees de verdere opzet van de bibliotheek ter
hand nemen.
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Nieuwe samenstelling OAC
Er hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de OAC. Een aantal mensen heeft afscheid
genomen. Een aantal andere heeft aangegeven nog wel graag een handje te willen helpen bij
concrete activiteiten, maar niet meer deel uit te willen maken van de OAC. Alle oud-leden heel
hartelijke bedankt voor jullie hulp in de afgelopen jaren.
Ale nieuwe leden: heel hartelijk welkom en fijn dat jullie ons willen
helpen.
De OAC bestaat nu uit:
• Iris Dijkema
• Annemieke Tjoelker-Splinter
• Renatha ten Hove
• Danielle Meijer
• Marieke Poelstra
Op dit moment is Lizette Kruijer nog penningmeester van de OAC. Zij stop in ieder geval aan het
einde van dit schooljaar. Vanaf dat moment heeft zij zelf geen kinderen meer op school. Ze wil het
penningmeesterschap graag ruim van tevoren overdragen aan een nieuwe ouder. Dus wilt u het
penningmeesterschap van de OAC op zich nemen en/of dit combineren met andere taken van de
OAC, meldt u dan aan bij Lizette Kruijer (06-38070609).

Jarig deze maand

Verjaardagen maart
07 maart 2018
Noah Nijhof
groep 3-4
27 maart 2018
Isa van Dijk
groep 5-6
Lizzy Venema groep 5-6
31 maart 2018
Abel Bugel
groep 5-6
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ACTIVITEITENKALENDER MAART 2018
Zaterdag 24 februari t/m
zondag 4 maart 2018
Maandag 5 maart 2018

Voorjaarsvakantie

Alle kinderen vrij

Wij starten weer

Maandag 5 maart 2018

Theatervoorstellingen in de
gymzaal voor groepen 6 t/m 8
van Nijenstein en andere
scholen uit de regio

Alle kinderen zijn weer van
harte welkom
Geen gym !!!

Maandag 5 en
dinsdag 6 maart 2018
Dinsdag 6 en
woensdag 7 maart 2018
Woensdag 7 en
Donderdag 8 maart 2018
Maandag 12 maart 2018

Oudergesprekken groep 3-4

Volgens opgave via de email

Oudergesprekken groep 1-2

Volgens opgave via de email

Oudergesprekken groep 5-6

Volgens opgave via de email

MR-vergadering
Vergadering Klankbordgroep
Sportdag groepen 3-4 scholen
uit de regio
Paasviering met leuke
activiteiten op school.
Op verzoek van de Kinderraad
ook Tostidag.

16.00 uur
19.30 uur
Meer informatie volgt

Woensdag 14 maart 2018
Donderdag 29 maart 2018

Vrijdag 30 maart 2018
Maandag 2 april 2018
Dinsdag 3 april 2018

Goede vrijdag
Tweede Paasdag
We starten weer

Alle groepen.
U mag de kinderen voor tussen
de middag als zij dat willen
broodjes met beleg meegeven
die in het tosti-ijzer kunnen.
Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij
Alle kinderen zijn weer van
harte welkom.

