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Oproep werkgroep krimp
Gezien de verwachte leerlingaantallen zal een visie op onderwijs in het dorp Zandeweer moeten
worden omschreven door en met alle betrokken partijen. Hierin zal o.a. het belang van de kinderen,
de kwaliteit van het onderwijs, de werkdruk, de groepsindeling, de sociale ontwikkeling van de
kinderen en de leefbaarheid van het dorp moeten worden meegenomen. Ook worden andere
partijen in het dorp uitgenodigd (bv dorpsbelangen).
Dit onderzoek willen we samen met jullie doen en daarnaast willen we ook samen kijken of er
mogelijkheden zijn om ouders/kinderen naar onze school te trekken. Niet om te concurreren met
andere scholen maar om te laten zien wat een prachtig dorp Zandeweer is met een prachtige school.
Wil je hierin meedenken? Geef je dan op bij Sarah
Sint Maarten
Op 11 november is het weer Sint Maarten. De kinderen gaan om kwart over 2 in de hal Sint Maarten
liedjes zingen en hun lampion laten zien. Alle ouders zijn welkom om te komen luisteren en om de
lampions te bewonderen.

Schoolbibliotheek Nijenstein
Het is nu bijna een jaar geleden dat Sinterklaas onze Schoolbibliotheek heropend heeft onder
toeziend oog van een wethouder. Een mooi en feestelijk moment was dat.
We mogen best trots zijn op het resultaat. Een mooie collectie peuter- en kleuter- en startboeken
waar groep 3 mee begint te lezen. Daarnaast hebben we meeleesboeken, luisterboeken,
stripboeken, informatieve boeken, populaire boeken en klassiekers en natuurlijk de nieuwste boeken
die net uitgegeven zijn.
We hadden vorig jaar al drie rijdende boekenkasten in gebruik gekregen. Door het nieuwe meubilair
hebben wij nu ook de twee grootste blokboekenkasten van Nijenstein in gebruik.
Bij het laatste thema 'Middeleeuwen' staan er veel boeken over ridders en kastelen uitgestald.
Inmiddels hebben de leerlingen de bieb verfraaid met ook fraaie kastelen. Een levende geheel zo,
waarin lezen en doen dus heel goed samengaan.
Ruim driekwart van de boeken van Nijenstein staan nu in ons eigen biebsysteem en iedereen hoort
erbij met z’n eigen pasje.
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De rijkdom aan boeken is groot, want ik ben nog steeds bezig met invoeren van boeken die in het
magazijn liggen. Hier komen vanuit de biebouders twee vragen uit voort:
•
•

Eenmalige hulp: 1 of 2 ouders die een paar donderdagochtenden willen helpen
Structurele hulp: 1 of 2 ouders die een half uur bibliothecaris / bibliothecaresse wil zijn
(uitlenen /innemen van boeken) van 8.30-9.00 uur.

Namens de biebouders vriendelijk dank,
Inza Winter

Er op uit!
Bij de kleuters gaan we er de laatste tijd regelmatig op uit! Om herfstschatten te zoeken en dan te
tellen hoeveel we van alles hebben gevonden, paddenstoelen te zoeken, om huisnummers te kijken
en dan te tellen in stappen van 2 (oneven en even), te kijken naar de molen en wat een molen doet.
Ook gaan we regelmatig even in de grote speeltuin spelen. En misschien nog wel het allerleukste,
aanwijzen waar je woont!

Enquete BSO/VSO
Vorige week hebben jullie een uitnodiging ontvangen om een enquête in te vullen over de behoefte
aan voorschoolse en/of naschoolse opvang op school. Helaas is hierin iets misgegaan, jullie
ontvangen daarom binnenkort een nieuwe uitnodiging.
We zouden het erg op prijs stellen als jullie deze in willen vullen, ook als u geen behoefte heeft aan
BSO/VSO!

