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Wij wensen iedereen een heel gelukkig, sprankelend en mooi 2019!!!
Alle teamleden van ODBS Nijenstein

Even voorstellen – nieuwe onderwijsassistent
Beste ouders en verzorgers,
Graag stel ik mij hier kort aan u voor. Mijn naam is Jeroen Remerie. Op maandag 7 januari,
aansluitend op de kerstvakantie, ben ik op Nijenstein begonnen als onderwijsassistent. Dat doe ik
naast mijn studie aan de PABO, de lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Ik heb er al een halve
carrière opzitten in de zorg als HR adviseur, maar sinds mijn eigen dochter naar school gaat ben ik als
een blok gevallen voor het onderwijs. Het is mij direct opgevallen wat voor geweldige sfeer er heerst
op Nijenstein en ben dus zeer verheugd dat ik hier tot aan de zomervakantie aan het werk ga op
maandag(ochtend), dinsdagochtend en vanaf februari ook op woensdagochtend. In de praktijk
betekent dit dat ik vooral extra ondersteuning biedt door met individuele leerlingen op de gang of in
de klas aan het werk te gaan. Ik sta ‘s ochtends ook vaak op het schoolplein voor de school begint,
dus heb dan ook tijd om even persoonlijk met u kennis te maken.

Huiswerk groep 6-7-8
Vanaf deze week starten we met topgrafie in de groepen 6 t/m 8. In groep 6 wordt Nederland
behandeld, in groep 7 Europa en groep 8 krijgt de topografie van de wereld. Eén keer in de twee
weken op vrijdag krijgen de leerlingen een blad mee naar huis om te oefenen. De vrijdag daarna
krijgen de leerlingen een toets .
Om de leerlingen van groep 7 en 8 al een beetje voor te bereiden op de middelbare school krijgen ze
elke week huiswerk mee. De ene week topografie en de andere week opdrachten die met taal of
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rekenen te maken hebben. Het zou fijn zijn als u uw kind een beetje wilt ondersteunen bij het
huiswerk.
Voorstelling op school
Groep 1-2 heeft op donderdag 17 januari de theatervoorstelling van Olleke Bolleke op school:
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Freerunning clinics
Geachte ouders,
In het kader van B-Ffit worden er verschillende clinics georganiseerd door verschillende
sportverenigingen.
De kinderen hebben al een leuke clinc genoten van Donar (basketbal) en van Victor Louisa
(taekwondo).
Deze week is Ghokan gestart met het geven van Freerunning clinics, hij gaat drie opeen volgende
weken de clinics verzorgen voor de kinderen van groep 1 t/m 8.
Freerunning is onder te verdelen in freerunnen en parcours. Bij parcours gaat het erom om zo snel
mogelijk met alleen je lichaam obstakels te overwinnen, en freerunnen gaat om zo spectaculair
mogelijk met je lichaam obstakels te overwinnen.
Ghokan geeft les in freerunning in Uithuizen, dus mocht u kind enthousiast zijn geraakt voor deze
sport dan kunt u altijd contact opnemen met de B-Fit Coach.
Sportieve groet,
Luit Zuidersma
B-Fitcoach Zandeweer
Huis voor de Sport Groningen
l.zuidersma@hvdsg.nl

Belangrijke data
17 januari

Groep 1/2 theatervoorstelling Olleke Bolleke

18 januari

Luizencontrole (denkt u eraan niet teveel gel en/of vlechten e.d. in het haar van uw
kind te doen?!)

25 januari

Bezoek groep 5/6 bibliotheek

