
 

 
Nieuwsbrief  
 
In het schooljaar 2022 -2023 werken we met een nieuw format voor de maandelijkse 
nieuwsbrief. Aan het einde van elke maand zullen we op woensdag een nieuwsflits 
de deur uit doen via parro. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
 
Na de herfstvakantie (week 43) vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats op alle 
basisscholen van Schoolbestuur Lauwers en Eems. Het onderzoek bestaat uit drie 
onderdelen: voor de medewerkers, voor de leerlingen (groep 6-7-8) en voor de 
ouders/verzorgers. U ontvangt binnenkort een uitnodiging en een begeleidende brief 
met informatie. 
 
Schoolfruit 
 
We doen dit schooljaar doen niet mee met het EU – schoolfruit programma. Het 
afgelopen schooljaar waren we niet tevreden over de variatie in het aangeboden 
fruit. De kwaliteit liet eveneens te wensen over. We slaan een jaartje over en melden 
ons in 2023 opnieuw aan. U kunt uw zoon/dochter dagelijks zelf een gezonde 
pauzehap meegeven. 
 
Oktober Kindermaand 

Al meer dan twintig jaar is Oktober Kindermaand een begrip in Groningen en 

Drenthe! Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen de hele maand elke zaterdag en 

zondag gratis een activiteit bezoeken bij de deelnemende instellingen. 

Erfgoedpartners organiseert samen met het Centrum Groninger Taal & Cultuur in 

2022 opnieuw dit evenement. Het is belangrijk dat alle kinderen de wereld van kunst 

en erfgoed ontdekken, omdat cultuur kan helpen om de wereld en je eigen omgeving 

te ontdekken en op een andere manier te bekijken. Alle activiteiten zijn te vinden op 

www.kindermaand.nl  

Diplomering 

Juf Ilona ontvangt op donderdag 29 september haar diploma leerkracht 

basisonderwijs aan de Hanzehogeschool in Groningen. Het team van ODBS 

Nijenstein feliciteert haar hierbij met dit fantastisch resultaat en wenst haar en familie 

een feestelijke uitreiking! 

 

PLANNING 

✓ 5 oktober    Start Kinderboekenweek Gi–ga–groen 
✓ 14 oktober    Afsluiting Kinderboekenweek 
✓ 17 oktober t/m 21 oktober  Herfstvakantie 
✓ 11 november    Sint Maarten 
✓ 5 december    Sinterklaas 
✓ 8 december    GMR vergadering / 20.00 uur 
✓ 22 december    Kerstviering / lichtjestocht 
✓ 23 december t/m 6 januari 2023 Kerstvakantie / vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij! 
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Kinderboekenweek 2022: Gi-Ga-Groen! 

Van woensdag 5 oktober tot en met vrijdag 14 oktober doen we mee aan de kinderboekenweek. In bomen klimmen 

en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken 

in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. Buiten is er van alles te ontdekken en te 

doen. 

Er zijn veel boeken, die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga op avontuur om al het moois van de 

natuur te zien! Leer over bijzondere dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen 

over woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Ga vooral naar 

buiten, de kinderboekenweek 2022 is deze keer gi-ga-groen!  

Tijdens de kinderboekenweek wordt er volop gelezen op Nijenstein. Via parro houden we de ouders/verzorgers 

op de hoogte van de activiteiten die we op Nijenstein organiseren. 

Gymzaal 

In het versterkingsprogramma van het aardbevingsgebied is de nieuwbouw van de gymzaal van ODBS Nijenstein 

opgenomen. Voor de zomer hebben we het eerste schetsontwerp besproken. Onze aanpassingen en/of wensen 

worden verwerkt in een tweede schetsontwerp. Vervolgens is er een nieuw overleg. 

Kunstkerk 

In het nieuwe schooljaar 2022-2023 willen we opnieuw gebruik maken van de Kunstkerk in Warffum. Er is een 

voorstel voor alle groepen van ODBS Nijenstein om een aantal lessen te organiseren voor de kinderen. Zodra 

we een planning en een rooster hebben afgestemd, zullen we de ouders/verzorgers informeren. 

Verkeerssituatie  

Hoewel Fase 3 van de afsluiting (Zevenhuizen - Eemshavenweg) van de provinciale weg N999 ingaat van 3 

oktober tot en met 28 oktober, blijft de verkeerssituatie rondom de school zorgelijk: veel (zwaar) landbouw- 

en vrachtverkeer en veel sluipverkeer. We willen ouders/verzorgers blijven attenderen hier rekening mee te 

houden bij het brengen en halen van de kinderen. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het 

vrijhouden van de rode vlakken voor de school (hier geen auto’s op parkeren!) om zo overzicht te creëren en 

wachten op de stoep bij het hek om de kinderen vroegtijdig op te vangen als ze het plein verlaten om te 

voorkomen dat ze de weg oplopen of fietsen. 

De MR en directie van zijn met de gemeente Het Hogeland in gesprek over de verkeersveiligheid rondom de 

school. We willen dat het duidelijk zichtbaar wordt voor weggebruikers, dat zij een schoolomgeving naderen. 

Dat kan met behulp van signalering op het wegdek en het plaatsen van borden. We houden u op de hoogte van 

de ontwikkelingen en beslissingen. 

 

Team ODBS Nijenstein 

Onnemaweg 1 9997 NG  Zandeweer  

0595 433344 

www.odbsnijenstein.nl  

nijenstein@lauwerseneems.nl 


