Onnemaweg 1 9997NG Zandeweer
e-mail: nijenstein@lauwerseneems.nl
Aanmelding nieuwe leerlingen
We hopen dat ouders/verzorgers gebruik blijven maken van
de gelegenheid om gedurende het schooljaar een
persoonlijke afspraak te maken om hun kinderen te komen
aanmelden voor Daltononderwijs op Nijenstein. Bovendien
stellen we het op prijs dat nieuwe ouders buiten onze school
hierop geattendeerd worden, kortom: zeg het voort dat
(nieuwe) ouders/verzorgers hun kinderen kunnen
inschrijven op ODBS Nijenstein Ouders/verzorgers die
hun kinderen willen aanmelden kunnen dat doen vanaf het
moment dat hun zoon/dochter 2 jaar is. Nieuwe leerlingen
kunnen eveneens het gehele schooljaar op afspraak worden
aangemeld bij Eddy Lukje, de directeur van de school: 0595433344.
Gym na de zomervakantie groep 3 t/m 8
In principe gymmen we in de gymzaal, maar bij mooi weer
wil juf Mignon graag met de kinderen gymmen op het
sportveld. Dit houdt in dat de kinderen altijd BINNEN en
BUITEN kleren/schoenen bij zich moeten hebben. Op het
veld zijn SCHOENEN verplicht!
Wat betreft de kleding :
Binnen; gympakje of korte sportbroek, T-shirt met korte
mouwen. De broek is een sportbroekje waar GEEN zakken
in zitten of een rits/knopen of lusjes voor een riem. Dit in
verband met de veiligheid. Vanaf groep 5 dragen we
sportschoen.
Buiten; Lange broek mag. Schoenen verplicht, niet je
zaalschoenen.
Kinderpostzegels
Onze school doet dit jaar weer mee aan de landelijke
kinderpostzegelactie. Van woensdag 29 september tot en
met woensdag 6 oktober zijn de leerlingen van groep 7/8
druk doende met de kinderpostzegels en kaartensets.
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Via parro ontvangen alle ouders/verzorgers een bericht van
de activiteiten die we op Nijenstein gaan organiseren.
Muziek in de school
In het schooljaar 2021-2022 bieden we de leerlingen van de
groepen 1 t/m 5 opnieuw een muziekprogramma aan. Het
programma wordt aangeboden in samenwerking met
Muziekschool Hunsingo uit Bedum. In de groepen 1/2/3 en
4/5 krijgen de leerlingen muziek/zangles, die wordt gegeven
door vakleerkracht juf Greetje Schutter. Dat doen we in twee
blokken van 10 weken. Daarnaast maken de leerkrachten
gebruik van een digitaal programma muzieklessen verzorgd
door 1-2-3 ZING.
Schoolfruit
Voor het schooljaar 2021-2022 heeft Daltonschool Nijenstein
zich weer aangemeld voor deelname aan het EU-schoolfruit
programma. We zijn in afwachting van de definitieve
toekenning. Het aanbieden van groenten en fruit betekent
dat de kinderen kunnen proeven van nieuwe dingen die ze
bijvoorbeeld niet eerder hebben gegeten.
Je kan pas zeggen dat je iets wel/
niet lekker vindt als je het eerst hebt geproefd!

Kinderboekenweek
Van woensdag 6 oktober tot en met vrijdag 15 oktober doen
we mee aan de kinderboekenweek. Onder het motto:

‘worden wat je wil…..’
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je
goed bent in rekenen of juist in tekenen, of je vier jaar bent of
al tien, ieder kind kan worden waar hij van droomt.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen
na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek
2021 (en natuurlijk ook daarvoor en daarna) kun je alles
worden wat je wil en alvast dromen over later! En voor
sommige beroepen hoe je niet eens te wachten tot je
volwassen bent, kijk maar naar detectives Spekkie en Sproet
en brandweerolifantje Spuit Elf!
Tijdens de kinderboekenweek wordt er volop aandacht
besteed aan het lezen én voorlezen van boeken.

Stichting Leergeld
De Gemeente Het Hogeland werkt met het zogenaamde
kindpakket. In dit kindpakket zijn alle regelingen onder
gebracht waar kinderen van minima jonger dan 18 jaar
gebruik van kunnen maken.
Wat zit er in het kindpakket?

•
•
•

Een computer of fiets of laptop als dit nodig is voor
school
Vergoeding van zwemdiploma A en B en het
zwemabonnement
Vergoeding van contributie en kleding voor sport,
dans, muziek, toneel

Voor al deze regelingen geldt dat u terecht kunt bij Stichting
Leergeld. U hoeft alleen maar uw naam, adres en uw vraag
door te geven en dan komt een vrijwilliger van leergeld bij u
langs om te kijken waar u behoefte aan heeft. Alle
vergoeding wordt in natura uitbetaald, dus u hoeft niks meer
zelf voor te schieten.
Bij Werkplein Ability kunt u daarnaast ook nog €50,aanvragen voor het vieren van een kinderverjaardag en kunt
u een fashioncheque voor uw kind aanvragen.
Meer weten over de voorwaarden of aanvragen?
Kijk
op
www.leergeldhoogeland.nl
of
op
www.werkpleinability.nl onder het kopje “mijn inkomen”. Hier
kunt u verder klikken op de meedoen-regelingen.
Daltononderwijs
In het komende schooljaar 2020-2021 staat het werken aan/
volgens Dalton op de agenda van het team. Nu het team van
Nijenstein anders is samengesteld, vinden we het belangrijk
dat alle leerkrachten kennis nemen van de uitgangspunten
van het Daltononderwijs. We hebben het visitatieverslag uit
de kast gehaald, besproken op de startdag en enkele
boeken ingekocht. In de groepen hebben de leerkrachten het
Daltonwerken inmiddels opgepakt.
Oudergesprekken
In week 39 staan de eerste oudergesprekken gepland. Van
maandag 27 t/m donderdag 30 september zijn alle
ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 8 van harte welkom
op school voor een ómgekeerd’ gesprek met de
groepsleerkracht.
De
ouders/verzorgers
ontvangen
binnenkort een uitnodiging. Daarin wordt eveneens uitgelegd
via welke ingang, met in acht neming van de dan geldende
corona maatregelen, we u graag willen ontvangen in het
klaslokaal van uw zoon/dochter.
MR
De oudergeleding van de MR van ODBS Nijenstein kent
m.i.v. 8 september 2021 een andere samenstelling. Na
jarenlange inzet hebben Janny Bousema en Mirjam SmitSaathof plaatsgemaakt voor twee nieuwe kandidaten,
namelijk Ursula Penninga-Puister en Mark Raangs.
Namens alle ouders/verzorgers en het team bedanken we
Janny en Mirjam voor hun inzet in de MR de afgelopen jaren.
Kunstkerk
In het schooljaar 2021-2022 gaan we gebruik maken van De
kunstkerk Hogeland in Warffum (www.kunstkerkhogeland.nl)
als onderdeel van ons onderwijs. Onder begeleiding van
vakleerkrachten zijn de kinderen van de groepen 4-5-6-7-8
een hele dag bezig met o.a. muziek, dans/drama, schilderen,
tekenen en handvaardigheid. Het dagprogramma is inclusief
vervoer naar en van Warffum. De groep zal gedurende de
dag worden begeleid door één of meer leerkrachten van
Nijenstein.
De kinderen van groep 1-2-3 volgen eveneens een
dagprogramma verzorgd door een vakleerkracht van de
Kunstkerk, maar dan op school in Zandeweer.

Maken is denken met je handen

De Kunstkerk kan worden bekostigd vanuit de extra
financiële middelen van het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO).
We zullen 7 keer gebruik maken van de activiteiten van de
Kunstkerk op de volgende dagen:
maandag 27 september 2021, donderdag 4 november 2021,
maandag 7 februari 2022, maandag 7 maart 2022, maandag
7 april 2022, maandag 9 mei 2022 en maandag 20 juni 2022
(zie informatiefolder/planning)
Oud Papier
Met het opstarten van het nieuwe schooljaar hebben we ook
het oud papier lopen weer in gang gezet. Voorlopig doen we
dat op de volgende data: 10 september 2021, 5 november
2021 en 14 januari 2022 (zie website van Nijenstein).
Meester Kees heeft er samen met de kinderen voor gezorgd
dat de briefjes zijn rondgebracht. Voor het ophalen van oud
papier zijn we afhankelijk van de vrijwillige inzet van de
ouders/verzorgers.
Elke keer wanneer we papier ophalen hebben voldoende
ouders nodig die willen meehelpen. De oud papieropbrengst
levert de school iedere keer een aardige zakcent op. Deze
inkomsten worden met name door de activiteitencommissie
gebruikt voor allerhande zaken, zoals traktaties bij vieringen,
het aankleden van de school in de verschillende seizoenen
en het huren van bijvoorbeeld een speelkussen.
De volgende keer, op vrijdag 5 november, rijden we met een
extra grote wagen waarmee het oud papier wordt opgehaald.
Oldenzijl doet dan ook mee. Via Ik en Zorg wordt het papier
in Oldenzijl verzameld en op vrijdag naar Nijenstein
gebracht. Vooraf zullen enkele in Oldenzijl woonachtige
leerlingen, de oud papier briefjes rondbrengen.
Tot slot: als schoolorganisatie heeft ODBS Nijenstein via de
Gemeente Het Hogeland een vergunning als inzamelende
instantie. Het is van belang dat we deze vergunning
behouden net als de opbrengsten, die we elk schooljaar
weer
kunnen
gebruiken
voor
onze
leerlingen!

