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Nieuws van de peuters
Het is een dolle beestenboel bij de peuters. We rollen de varkens door de modder, we zien hoe de
kip een ei uitbroedt en voelen hoe zacht de schapen en lammetjes zijn. We werken over de lente en
de boerderij en zijn volop aan het genieten met elkaar.
Daarnaast hebben de peuters vlak voor de meivakantie het eindfeest van gym! 15 weken lang zijn de
peuters druk bezig geweest met het evenwicht bewaren, springen, mikken, vangen, klimmen, glijden
en nog veel meer! Tijdens het eindfeest kunnen de peuters aan hun ouders laten zien wat ze hebben
geleerd en mogen de ouders natuurlijk ook meedoen.
En er is nog meer feest, want 7 mei bestaat peuterspeelzaal 4min alweer 40 jaar! Na een start van de
peuterspeelzaal in het Klokhoes in Zandeweer is peuterspeelzaal 4min tijdelijk verhuisd naar
Garsthuizen omdat er destijds meer kinderen vanuit Garsthuizen naar 4min gingen dan vanuit
Zandeweer. Daar zaten ze in het dorpshuis Binhoes. Zo rond 2000/ 2001 is 4min teruggekomen naar
het Klokhoes in Zandeweer. Sinds Januari 2013 verhuisde de peuterspeelzaal naar OBS Onnema, het
huidige ODBS Nijenstein. Hier zitten we inmiddels alweer een aantal jaar met veel plezier!
Facebook bericht
Zoals u misschien gelezen heeft staat op de facebookpagina van Nijenstein een bericht over de
school. We zijn hierover in gesprek met alle betrokkenen. We willen en kunnen hier inhoudelijk niet
openbaar op reageren, maar hebben hier zeker aandacht en zorg voor. Bij vragen hierover kunt u
terecht bij Sarah Diekstra.
Koningsspelen
Koningsspelen groep 1 t/m 4
Op vrijdag 12 april gaan groep 1 t/m 4 naar de Koning Willem
Alexanderschool in Uithuizen om gezamenlijk met andere scholen de
koningsspelen te vieren. We vertrekken om 10 over 9 van school en zijn
om uiterlijk half twaalf weer terug. Dan is er een koninklijke lunch voor
de kinderen en om twaalf uur mogen ze naar huis (graag wel een
tussendoortje en drinken mee voor bij de koningsspelen). De kinderen
krijgen een shirt aan van school, graag wel sportschoenen en een
gymbroek mee.
Koningsspelen groep 5 t/m 8
Vrijdag 12 april gaan de groepen 5 t/m 8 om 8.15 op de fiets naar Uithuizen voor de
koningsspelen. Het wordt een sportieve ochtend want de leerlingen gaan een hockeytoernooi
spelen. De leerlingen moeten dus hun sportkleren meenemen. Ook is het goed als ze iets te eten en
drinken bij zich hebben voor de ochtendpauze.
Rond 12 uur zijn we weer terug op school waar we gezamenlijk gaan lunchen. De lunch wordt de
leerlingen aangeboden.
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Schoolreis groep 1/2
Maandag 17 juni gaan de kinderen van groep 1-2 op schoolreis.
Onze bestemming is Sprookjeshof Zuidlaren. We gaan die dag gezellig met zijn allen in de bus.
Mocht u zin en tijd hebben dan kunt u zich bij mij opgeven.
Zijn er te veel belangstellenden dan gaan we loten wie er mee kan.
Verdere informatie volgt tzt. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Groeten,
Cora

Even voorstellen: Juf Hanna
Juf Inge heeft een deel van het jaar extra gewerkt, maar heeft aangegeven graag een dagje minder te
willen werken. Daarom komt juf Hanna na de meivakantie op de maandagen voor groep 7/8, naast
juf Inge op de dinsdag t/m vrijdag. Omdat juf Hanna geen gymnastiek mag geven, is de gym na de
meivakantie verplaatst van de maandag naar de vrijdag (ALLEEN voor 7/8).
Voorstellen:
Hoi, ik zal mij even kort voorstellen wie ik ben en wat ik kom doen. Ik ben juf Hanna en ik ben 25 jaar
oud. Samen met mijn vriend hebben we een huisje in het mooie Winsum en in mijn vrije tijd ben ik
veel bezig met muziek. Ik ben net afgestudeerd en kom op de maandag na de meivakantie in groep
7/8 werken. Dus mocht je wat willen weten of ben je nieuwsgierig naar het gezicht achter dit
verhaaltje, kom dan gerust eens even langs om kennis te maken.

GMR vacature
Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Er is ook een Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad (GMR) binnen de stichting, die zich bezighoudt met boven schoolse zaken.
Dat zijn zaken die voor alle scholen samen van belang zijn. In de GMR praten ouders en leerkrachten
mee over o.a. de organisatie en de financiën. Het kan bijvoorbeeld gaan om samenwerking met
andere scholen, arbeidsomstandigheden en over hoe de financiële middelen worden besteed. Voor
een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen heeft
de GMR een adviesrecht. De GMR komt ongeveer 7x per jaar bij elkaar op wisselende dagen, tussen
19.30 uur en 21.30 uur. Er is een vacature voor een ouder van ODBS Nijenstein om GMR-lid te
worden. Zou je dit leuk en interessant vinden? Geef dit dan aan bij Sarah.
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Schoolvoetbal
Woensdag 3 april heeft een gemengd team van
onze school mee gedaan aan het schoolvoetbal
toernooi. Ons team heeft twee wedstrijden
gespeeld in Roodeschool. Michel, de vader van
Marco, heeft de leerlingen goed en sportief
voorbereid op dit toernooi door een paar
trainingen. Ook in de pauzes op school waren de
kinderen nog vaak de keeper aan het trainen.
Tijdens de wedstrijden waren er mooie acties en
goede reddingen van de keeper. Maar helaas
werden de aanvallen van ons team vaak onderschept. De bal wilde er bij ons niet in, terwijl de
tegenpartij wel wist te scoren. Maar onze kinderen lieten zich niet uit het veld slaan en knokten
terug. Helaas leverde dat geen winstpunten op. Het waren sportieve wedstrijden en leuk voor het
publiek om naar te kijken.

Belangrijke data
12 april:

Koningsspelen

16/17/18 april:

Centrale eindtoets

19 april t/m 5 mei:

Meivakantie
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