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Sint Maarten viering
Sinterklaasviering/Sinterklaas op school op vrijdag 2 december!
Kerstviering
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
Kerstvakantie

Tevredenheidsonderzoek
Met ingang van week 43 vinden de tevredenheidsonderzoeken 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. De ouders/verzorgers ontvangen daarvoor een uitnodiging en
een begeleidende brief met informatie.
Kinderboekenweek 2022: Gi-Ga-Groen!
Van woensdag 5 oktober tot en met vrijdag 14 oktober hebben we meegedaan aan
de kinderboekenweek. Buiten was er van alles te ontdekken en te doen. Op het
speelplein van Nijenstein hebben de kinderen een prachtige insectenhotel gebouwd.
We zijn veel naar buiten geweest, de weersomstandigheden tijdens de
kinderboekenweek 2022 waren deze keer gi-ga-goed!
Tijdens de kinderboekenweek is er volop gelezen op Nijenstein en organiseerden
we weer een voorleeswedstrijd. Vanuit de groepen hebben vier winnaars
voorgelezen aan de hele school. Dat waren Lynn (4,5), Pascal (6), Ryan (7) en
Willemijn (8). Na het voorlezen hebben alle kinderen gestemd op wie zij het mooiste
vonden voorlezen. De meeste stemmen waren voor Pascal. Daarmee is hij
uitgeroepen tot voorleeskampioen van Nijenstein. Van harte gefeliciteerd, Pascal!
Dalton
In het schooljaar 2022-2023 start het team van Nijenstein met een nieuwe scholing
Daltononderwijs. Daarmee willen we eerdere ingezette ontwikkelingen rondom het
Daltononderwijs voortzetten. De scholing bestaat het huidig schooljaar uit vijf
bijeenkomsten. De eerste nascholingsbijeenkomst start op woensdag 2 november.
ICT
Onlangs hebben we nieuwe laptops en I-pads aangeschaft. Dat betekent dat alle
leerlingen in groep 1-2-3 met een I-pad kunnen werken, de leerlingen van groep 45-6 en 7-8 werken met een nieuwe laptop. Dat zijn kostbare materialen, waar iedere
leerling zorgvuldig mee om hoort te gaan. Alle ouders/verzorgers ontvangen deze
week daarom een gebruikersovereenkomst ter ondertekening. Deze overeenkomst
zien we graag, voorzien van handtekening, terug op school bij de leerkracht.

Kinderpostzegelactie
De Kinderpostzegelactieweek heeft 8.526.365 euro opgebracht. Dit is 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het
opgehaalde geld komt ten goede aan projecten die kinderen ondersteunen met het ontwikkelen van veerkracht,
zodat ze bijvoorbeeld beter door de coronacrisis heen komen. 125.000 basisschoolleerlingen deden mee met de
actieweek en verkochten zowel online als langs de deur kinderpostzegels en andere producten. Er zijn in totaal
1.150.763 aantal producten verkocht, waarvan 1.100.000 velletjes met zegels.
De Kinderpostzegelactie is immaterieel cultureel erfgoed en een oer-Hollandse traditie. Ieder jaar halen kinderen
geld op voor kinderen in moeilijke (thuis)situaties. In totaal werden ruim 980.000 bestellingen geplaatst. Online
bestellen was dit jaar nog populairder: er vonden maar liefst 328.000 digitale bestellingen plaats. Dat is 70% meer
dan in 2020. Toch blijft het papieren bestelformulier favoriet. Deze is 650.000 keer ingevuld.
Kunstkerk
In het schooljaar 2022-2023 gaan we opnieuw gebruik maken van de Kunstkerk in Warffum. We hebben inmiddels
een planning en een rooster afgestemd. We gaan in totaal zes keer een hele schooldag met de bus naar de
Kunstkerk: maandag 28-11-2022, donderdag 26-01-2023, donderdag 9-03-2023, maandag 3-04-2023, maandag
22-05-2023 en donderdag 22-06-2023. Deze keer gaan de groepen 3 tot en met 8 naar de Kunstkerk in Warffum,
de groepen 1 en 2 blijven op school en krijgen een workshop onder leiding van een vakdocent. In aanloop naar
een dagje Kunstkerk zullen we de ouders/verzorgers daarover via parro informeren.
Corona zelftesten
Onlangs hebben we voor Nijenstein een nieuwe bestelling geplaatst voor het beschikbaar stellen van zelftesten
aan leerlingen en leerkrachten, mocht dat nodig zijn. We beschikken zodoende op school steeds over voldoende
voorraad. Hopelijk hoeven we er de komende tijd niet te vaak gebruik van te maken.
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