Voor uw agenda
Margemoment(en) en vakantie voor de maand oktober:
Woensdag 10 oktober Quadratendag groep 1 t/m 8
22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie
woensdag 10 oktober
Quadratendag, alle kinderen vrij

Schooltijden
Maandag 1 oktober jl. heeft de medezeggenschapsraad vergaderd. In deze
donderdag 11 oktober
vergadering heeft de directie van de school het voorstel gedaan om de
15.30 uur Teamvergadering
schooltijden m.i.v. het nieuwe schooljaar te wijzigen in het Hoorns model.
Samengevat houdt dat in dat alle leerlingen de woensdag- en de vrijdagmiddag
vrij zijn en de middagpauzes op de andere drie dagen verkort worden. Alle
ouders hebben via ons administratiesysteem ParnasSys hierover een nieuwsbrief ontvangen.

Hoofdluis
In beide groepen 6 is hoofdluis geconstateerd. Wij vragen daarom iedereen om alert te zijn op neten/hoofdluis en uw
kind(eren) regelmatig te controleren en zo een verder uitbraak te voorkomen. Ouders hartelijk dank voor het melden.
















Afgelopen maandagavond konden we veel ouders begroeten tijdens de info-avond. Leuk dat er veel belangstelling
was!
Woensdag werd door een aantal toneelmoeders de opening van de Kinderboekenweek verzorgd. Het thema van dit
jaar is: Vriendschap. Het prentenboek van Grote beer en Kleine bever werd nagespeeld. Dit werd erg leuk gedaan
en er werd dan ook heel aandachtig gekeken en geluisterd door de kinderen.
We hebben deze week ook gewerkt over ‘vriendjes zijn’. We hebben het met elkaar gehad over hoe je een goed
vriendje voor elkaar kunt zijn. Alle dingen die we daarvoor bedacht hebben staan nu op onze ‘vriendenklas’ poster,
die in de klas hangt. Ook hebben we bijtjes (we horen er allemaal BIJ!) en kalenders geknutseld. We hebben ook een
nieuw liedje geleerd: ‘Iedereen is anders, maar dat is juist zo fijn’.
Buiten konden we deze week merken dat het al een beetje herfstachtig wordt. Daarom gaan we hier volgende week
ook over werken.
Woensdag 10 oktober zijn de kinderen vrij, want dan hebben de leerkrachten een ‘Quadratendag’.
Een fijn weekend allemaal!

Afgelopen maandagavond vond de informatieavond plaats. Er waren veel belangstellende ouders. Bedankt voor uw
komst!
Woensdag keken we naar de opening van de Kinderboekenweek. . Het verhaal van beer en bever die vriendjes zijn
werd enthousiast nagespeeld. De kinderen vonden het heel leuk.
Yara heeft een broertje gekregen. Hij heet Milan. Van harte gefeliciteerd met de kleine!
Volgende week krijgen we er een jongetje bij in de wolkengroep. Hij heet Finn en we wensen hem veel plezier toe
op de basisschool.
We hebben in tweetallen geverfd. Ook hebben we gepraat over vriendschap, geknutseld en de juffen hebben
voorgelezen uit prentenboeken met het thema vriendjes. In een Leefstijl-les leren de kinderen hoe je contact kunt
maken met anderen.
Aanstaande woensdag zijn de kinderen vrij. De leerkrachten hebben een ‘Quadraten-dag’.

O.b.s. De Nijenoert, een

school.













Woensdag was de opening van de Kinderboekenweek, over het thema vriendjes. We hebben gekeken naar een
toneelstukje uit het boek Grote beer en kleine bever. Dat was erg leuk.
We werken over dit onderwerp en lezen uit het boekje, Jij ook van mij!!
Amira heeft een broertje gekregen. Hij heet Yoonis. Gefeliciteerd!
Woensdag 10 oktober vrij!!
Kern 1 hebben we deze week afgerond. De kinderen beginnen al echt woordjes te lezen. Leuk! Hieronder wat
handvatten om het lezen thuis te bevorderen.
Met rekenen zijn we begonnen met handig hoeveelheden tellen d.m.v. een tabel.
De Kinderboekenweek is gestart met een leuke opvoering van de ouders! Thema van dit jaar is vriendschap.
Groep 2 is bezig geweest met de herfst. We hebben de stekels van de egel geknipt. Daarnaast hebben we geleerd
dat de egels een winterslaap houden. Ze eten zaadjes. Zo weten we ook hoe de zaadjes ontstaan en waarom ze
soms zo ver van de boom vallen.
Daarnaast hebben veel kinderen gewerkt met het nabouwen van bouwsels met blokken. Er zijn zelfs al kinderen die
en 3D kaart kunnen nabouwen. Knap hoor!!
Aankomende woensdag hebben de kinderen een margedag.
Fijn weekend!!

Thuis helpen met lezen.
 Voer een voorbereidend gesprekje over wat u samen met uw kind gaat lezen, wat er al van bekend is, voorspellen wat er gaat
gebeuren, enzovoorts.
 Lees samen hardop, in koor. Trek uw kind mee in de tekst door bijvoorbeeld te vertellen dat u leest en dat uw kind hardop
meeleest. Zorg er wel voor dat u uw tempo aanpast aan uw kind. Het voorlezen van u werkt als feedback op het lezen van
uw kind.
 Op eigen teken mag uw kind zelf verder lezen.
 Pas, wanneer uw kind vastloopt, de wacht-hint-prijsaanpak toe:
1. wacht bij een foutje of hapering eerst even zodat uw kind zichzelf kan corrigeren;
2. geef uw kind een hint als het zichzelf niet corrigeert (bijvoorbeeld ‘lees het woord eens zoemend’, herhaal de zin, vraag
naar de laatste letter);
3. prijs uw kind (zeg bijvoorbeeld ‘dat las je goed’, ‘dat was een lang woord en je hebt het toch niet spellend gelezen’, ‘je
hebt het goed zoemend gelezen en niet spellend’).
 Lees daarna samen weer een stukje in koor, totdat uw kind een teken geeft dat het alleen verder wil lezen.
 Onderbreek af en toe om:
1. een moeilijk woord uit te leggen;
2. aandacht te besteden aan het verloop van het verhaal (terugblik, vooruitblik, snap ik het nog?).
 Praat na het lezen even over:
1. hoe het lezen verliep (vooral complimenten, maar ook tips);
2. wat er gelezen is (snapte je waar het over ging?);
3. wat jullie van het verhaal vonden.
Succes!!








Kern 1 hebben we deze week afgerond. We hebben samen geteld hoeveel letters we al kennen, 9!! De kinderen
beginnen al echt woordjes te lezen. Leuk! Hierboven bij groep 2/3 vindt u enkele tips om het lezen thuis te
bevorderen.
Met rekenen zijn we begonnen met het splitsen van getallen. Best nog even wennen. We zullen hier veel mee gaan
oefenen in de klas. Getallen vastmaken aan de getallenlijn gaat al heel goed!
Woensdag is de Kinderboekenweek begonnen met als thema ‘vriendschap’. Een aantal ouders van de toneelgroep
deden een toneelstukje n.a.v. het boek ‘Grote beer en kleine bever’. Het was erg leuk!
Donderdagmiddag hebben we voor het eerst gewerkt in een circuit. Dit betekent dat de leerlingen in groepjes
worden verdeeld en ieder groepje begint bij een ander onderdeel en na een bepaalde tijd wisselen we door. Zo
hebben we donderdag een poes, een aap en een vis geknutseld in verband met dierendag. Er zijn kinderen op de
computer geweest met zoem, we hebben mens-erger-je-niet gedaan en er zijn kinderen bezig geweest met de
letterdoos. Ze vonden het erg leuk om te doen! We hebben nog niet alle onderdelen gehad, dus volgende week
gaan we weer verder.
Aankomende woensdag hebben de kinderen een margedag.
Fijn weekend!

O.b.s. De Nijenoert, een

school.




































Deze week hebben we het dictee en de taaltoets gedaan. De resultaten van uw kind kunt u zien in Parnassys. Ook
zijn de kinderen op AVI getoetst
De opening van de Kinderboekenweek werd gedaan door ouders van de speelgroep. Ze deden een toneelstukje.
Het was erg leuk.
Donderdag hadden we de hamster van Rutger in de klas.
De komende week gaan we met rekenen getallen op de goede volgorde zetten en handig tellen, met spelling
beginnen we aan een nieuw blok, met schrijven oefenen we de hoofdletters.
Aankomende woensdag hebben de kinderen een margedag.
Goed weekend

Deze week hebben we het dictee gedaan. De resultaten van uw kind kunt u zien in Parnassys. Ook zijn de kinderen
op AVI getoetst.
De opening van de Kinderboekenweek werd gedaan door ouders van de speelgroep. Ze deden een toneelstukje
n.a.v. het boek ‘Grote beer en kleine bever’. We hebben erg genoten.
De komende week gaan we in groep 4 met rekenen getallen op de goede volgorde zetten en handig tellen,
bovendien maken we een aanvang met de tafels, we beginnen met de tafels van 2 en 10, met spelling beginnen we
aan een nieuw blok, met schrijven oefenen we de hoofdletters. Voor groep 5 staan de tafels van 6 t/m 9 op het
programma. Graag thuis goed oefenen (elke avond even 5 minuten).
Aankomende woensdag hebben de kinderen een margedag.
Woensdag 17 oktober zijn we van plan om een bezoek te brengen aan het bos bij Nienoord. We zoeken een paar
ouders voor de begeleiding. We gaan er lopend naar toe. Graag even doorgeven aan juf Myrna, juf Greet of meester
Jantinus.
We wensen iedereen een fijn weekend.

Afgelopen maandag hebben we in de kring met elkaar gekletst over hoe je elkaar helpen kan, en dan hebben we het
niet over rekenen of spelling. Hoe help je elkaar op sociaal emotioneel gebied. Wat een interessant en waardevol
gesprek! We hebben ook beloftes gemaakt, ze hangen op onze deur. Juf was erg trots op zulke wijze woorden! Kom
ze gerust bekijken en lezen hoor!
De eerste toetsjes waren deze week alweer aan de orde. Er is een rekentoets gemaakt en een controle dictee.
Woensdag was de opening van de Kinderboekenweek. Een aantal ouders van de toneelgroep deden een
toneelstukje n.a.v. het boek ‘Grote beer en kleine bever’. Het was erg leuk!
Deze week staan in groep 5 de tafels op het programma. We starten met de tafels van 6 en 9. Voor groep 4 staan
de tafels 3 en 4 op de planning. Over ongeveer 2 weken maken we een tafeltoets. Goed oefenen thuis!
A.s. woensdag is een margedag voor alle kinderen. De juffen en meesters hebben dan een Quadratendag.
Iedereen een fijn weekend!

Hoeraaaaa Anisa heeft een broertje gekregen! Yoonis! We hopen hem snel eens te ontmoeten.
We hebben een les gehad over hoe men 100 jaar geleden leefde. We hebben turf en oude centen gezien. Joëlle had
zelfs een ouderwetse koffiemolen mee genomen, zo leuk!
Deze week is de Kinderboekenweek met het thema vriendschap begonnen. Juf Marloes heeft bij ons voorgelezen uit
Kruimeltje. Het was zelfs zo spannend dat juf (en de kinderen) de tijd vergat! Ook hebben we een ‘Naamdicht’
gemaakt. Ze kunnen vast thuis wel vertellen wat dat precies is. Ook wordt het lezen flink gestimuleerd deze week.
Juf Dagmar heeft voorgelezen uit het prentenboek “Giraf wil van zijn vlekken af”, geschreven door Willy van der
Veen. Naar aanleiding van het verhaal volgde een gesprek over eigenwaarde en dat we blij moeten zijn met wie je
bent.
Met rekenen hebben we het gehad over ‘handig rekenen’ -> 644-99=. Eerst –100 en dan nog 1 erbij. Ook hebben
we gecijferd (de + en – sommen onder elkaar optellen en aftrekken). Denk ook nog goed aan de tafels!
Ook hebben we sommen behandeld met klokkijken, dit zit er nog niet goed in! Goed oefenen!!
Tijdens de spelling hebben we flink geoefend met de persoonsvormen in tegenwoordige tijd. En bij taal kwam het
gezegde weer voorbij. Het gezegde herkennen en benoemen in een zin is toch nog wel erg lastig..
Het controle dictee is afgenomen; er is heel netjes gewerkt en de foutjes zijn goed verbeterd.
Onze herfsttafel ziet er al prachtig uit!
Woensdag 10 oktober hebben de juffen en meesters een Onderwijsdag, dus de kinderen zijn vrij!
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!

O.b.s. De Nijenoert, een

school.
































Deze week was juf Romee er bijna de hele week, ze heeft ook verschillende lessen gegeven.
Bij het rekenen hebben we het gehad over ‘handig rekenen’ -> 644-99=. Eerst –100 en dan nog 1 erbij. Ook hebben
we gecijferd (de + en – sommen onder elkaar optellen en aftrekken). We hebben gewerkt met verhoudingstabellen
en we hebben de tafel van 7 geoefend. Blijf de tafels thuis goed oefenen!
Ook zijn we begonnen met het berekenen van de tijd tussen de klokken. We hebben gemerkt dat veel kinderen het
klokkijken op een analoge klok nog erg lastig vinden, wanneer is het 10 voor half, 10 over half etc. Zowel op school
als thuis oefenen met klokkijken.
Bij taal hebben we het over verschillende dialecten gehad, het gezegde, de persoonsvorm en het onderwerp.
Bij spelling hebben we een extra oefenblad met de dubbele medeklinkers gemaakt (voetballen, pottenbakken), dit is
toch nog best lastig.
Bij begrijpend lezen hebben we de strategie ‘’voorspellen van een tekst’' en een stukje terug/vooruit lezen geoefend.
We zijn deze week begonnen met de eerste boekenbeurten en wat hebben we al geweldige verhalen gehoord!
Deze week is de Kinderboekenweek met het thema ‘vriendschap’ begonnen. Juf Willemien heeft in onze klas
voorgelezen, wat was dat ontzettend leuk!
Bij Leefstijl hebben we het over ‘fijn naar school toe gaan gehad’, We hebben een kringgesprek gevoerd en de klas
kwam zelf met ideeën om het gezellig met elkaar te hebben op school.
Woensdag 10 oktober hebben de juffen en meesters een Onderwijsdag, dus de kinderen zijn vrij!
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend.

Dinsdag is het eerste controledictee afgenomen. En die is best goed gelukt! De zinnen waren lang en moeilijk. Alles
telt mee in goed of fout. De woorden en werkwoorden waren gemakkelijker.
Sinds woensdagochtend is de tafel onder het bord gevuld met allerlei boeken over het thema “vriendschap”. Dit
natuurlijk omdat de Kinderboekenweek is begonnen. Na uitleg wat een griffel eigenlijk is en een gesprek over
vrienden, vriendschap en een introductie van een aantal boeken ie er voorgelezen uit “Superdolfje ”( Dolfje
weerwolfje”) van Paul van Loon. Als Dolfje en Noura een nieuw klasgenootje krijgen, lijkt dat niet bepaald een
vriend te zijn of te worden. Pesten blijkt niets te maken te hebben met vrienden zijn. Omdat de kinderen zelf
sprookjes schrijven, hebben we een sprookje uitgezocht dat bij het thema past. Dat sprookje is ook voorgelezen.
Donderdag is de eerste taaltoets gemaakt. Die gaat over persoonsvorm, gezegde, werkwoorden, zelfstandige
naamwoorden en leestekens. Ook de geleerde woordenschat is een onderdeel. De toets wordt zo snel mogelijk
nagekeken.
In de rekenles oefenen we met procentsommen. En die blijken best lastig te zijn. Veel oefenen dus.
Tijdens de natuurles hebben we onderzoek gedaan. Er zijn verschillende vruchten en zaden geplant. We gaan
onderzoeken of ze willen groeien. Misschien kunnen we een oerwoudje aanleggen....
Juf Anne- Marie kan nog niet naar school komen omdat haar knie nog niet genoeg is geheeld. Ze wordt vrijdag
vervangen door juf Greet. Zij neemt ook het topografieproefwerk af.
Vrijdag gaat de lijst met namen en data voor de boekenspreekbeurten mee naar huis. Er staan ook aanwijzingen op
voor de voorbereiding.
We wensen iedereen een gezellig weekend.

Deze week is de Kinderboekenweek met het thema ‘vriendschap’ begonnen. Er wordt voorgelezen uit het
Kinderboekenweekgeschenk. De titel: De Eilandenruzie, zal in eerste instantie niet echt met vriendschap te maken
hebben, maar is dit wel degelijk.
Het eerste controledictee spelling voor groep 8b staat gepland op dinsdag 16 oktober.
Juf Marloes vervangt dinsdag 9 oktober meester Jeroen in de groep. Op schoolniveau worden de verschillende
leerkrachten een dag uit geroosterd om zelf schooltaken buiten de klas te kunnen verrichten.
Woensdag is een margedag. Dan zijn de leerlingen van alle Quadraatscholen vrij.
De voorrondes voor het voorleeskampioenschap gaan binnenkort beginnen. Wie mee wil doen kan zich opgeven (of
heeft dit al gedaan). Uit de groep 8a, 8b, 7a en 7b komt één kandidaat. Zij doen mee aan de schoolfinale op 17
oktober. Groep 6a en groep 6b zijn als publiek bij de finale aanwezig.
De info-avond voor de ouders uit de groepen 8 is gepland op dinsdag 16 oktober. De avond begint (19.30
uur) met een overzicht van de leerkrachten ten aanzien van de invulling voor dit schooljaar. Daarna zijn de collega's
van de Borgen aanwezig voor hun verhaal over het VO en De Borgen (tot ongeveer 21.00 uur). Iedereen is welkom.
Na afloop is er ook gelegenheid om vragen te stellen.
Fijn weekend allemaal!

O.b.s. De Nijenoert, een

school.









De voorrondes voor het voorleeskampioenschap gaan binnenkort beginnen. Wie mee wil doen kan zich opgeven (of
heeft dit al gedaan). Uit de groep 8a, 8b, 7a en 7b komt één kandidaat. Zij doen mee aan de schoolfinale op 17
oktober. Groep 6a en groep 6b zijn als publiek bij de finale aanwezig.
Het eerste controledictee spelling voor groep 8b staat gepland op dinsdag 16 oktober. Het woordpakket is
meegegeven.
De Kinderboekenweek gaat dit jaar over vriendschap. Door middel van Leefstijl hebben wij deze week aandacht
besteed aan dit onderwerp. Dit ging over wat voor jou belangrijk is in een vriendschap en wat je wel en niet moet
doen wanneer je vrienden met elkaar wilt zijn. Leuke les!
Woensdag 10 oktober hebben de juffen en meesters een Onderwijsdag, dus de kinderen zijn vrij!
De info-avond voor de ouders uit de groepen 8 is gepland op dinsdag 16 oktober. De avond begint (19.30
uur) met een overzicht van de leerkrachten ten aanzien van de invulling voor dit schooljaar. Daarna zijn de collega's
van de Borgen aanwezig voor hun verhaal over het VO en De Borgen (tot ongeveer 21.00 uur). Iedereen is welkom.
Na afloop is er ook gelegenheid om vragen te stellen.
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!

maandag t/m vrijdag (woensdag niet):
Spreek de voicemail in op 06-49493792 of mail naar tmo.nijenoert@sksg.nl
Denkt u erom dat u bij het inspreken van de voicemail duidelijk de datum van de aan- of afmelding, naam en groep van uw
kind(eren) vermeldt.
Kosten : € 2,95 – incidenteel overblijven: € 3,45
Post voor de TMO kunt u in de groene brievenbus naast de ingang van de conciërgeruimte deponeren.

O.b.s. De Nijenoert, een

school.

