Voor uw agenda
22 t/m 26 oktober

Herfstvakantie

Gebruik plein tussen de middag
Na 11.45 uur gaan de leerlingen die thuis hun lunch nuttigen naar huis. De
leerlingen die gebruik maken van de TMO gaan na de bel van 12.00 naar binnen
en eten tot ongeveer tot 12.15 uur hun boterham op.
Daarna mogen ze naar buiten. Het schoolplein is tot 12.45 uur voor deze
leerlingen en hun begeleiders. Thuis-lunchende kinderen mogen niet voor 12.45
uur het plein betreden. De TMO-begeleiders kunnen immers geen toezicht op
deze kinderen houden.
Wanneer de thuis-etende kinderen toch eerder bij school komen, dienen ze
(eventueel met hun fiets) buiten het plein te wachten. Om 12.45 uur is er weer
toezicht van leerkrachten en zijn alle kinderen weer welkom op het plein.
De laatste weken is het namelijk voor gekomen dat kinderen na hun lunch al
rond 12.30 uur weer bij school aanwezig waren. Een kwartier te vroeg. Dit gaf
soms strubbelingen. Dat willen we graag voorkomen. Uw medewerking is
hierbij gewenst. Wanneer uw kind rond 12.45 uur bij school arriveert, is het
prima op tijd en is er toezicht.

maandag 15 oktober
13.00 uur IB-directie overleg
19.30 uur Informatieve ouderavond

dinsdag 16 oktober
Seizoensluiting 1:
13.15 uur Zonnegroep, 4B/5B, 7B/8B, 2/3A
14.00 uur Wolkengroep, 6A en 3B
15.30-16.45 uur Onderbouw overleg
19.30 uur Informatieavond groep 8A en 8B

woensdag 17 oktober
8.30 uur Groep 6A excursie Cazemier boerderij
9.00 uur Overleg Privacywet (Peter)
9.15 uur Groep 4B/5B excursie Nienoord
13.00 uur Bovenbouw overleg

donderdag 18 oktober
8.30 uur Directieoverleg
15.30 uur Middenbouw overleg

Uitnodiging informatieve ouderavond
Via ons administratiesysteem heeft u donderdagmiddag jl. de uitnodiging
ontvangen. Per abuis staat daarin een foutief mailadres.
Dat moet zijn: directie-denijenoert@quadraten.nl.
Excuus voor het ongemak.
Opgave voor deze leuke avond kan via bovenstaand mailadres.
Na het zakelijk gedeelte wordt er door een deskundige informatie
verstrekt over het gebruik van sociale media door kinderen.
De koffie en thee staan maandagavond 15 oktober om 19.15 uur voor u
klaar.










We hebben afgelopen week gewerkt over spinnen. Want spinnen zien we nu weer in de herfst. Juf had ook een
echte spin meegenomen in een potje om te bekijken. Veel kinderen uit de klas zijn trouwens helemáál niet bang
voor spinnen.... dus mocht u er thuis één tegen komen ;)
Het volgende liedje over spinnen hebben we gezongen: De spin wiedewin, de spin wiedewin die weeft z’n web, die
weeft z’n web. De spin wiedewin, de spin wiedewin die vangt daar vliegjes en mugjes in.
Aankomende dinsdag om 13.15 uur mogen een aantal kinderen uit de groep een optreden verzorgen voor de
seizoensluiting. We hebben hier al flink voor geoefend en hebben er veel zin in! De ouders van de kinderen die deze
keer mogen optreden hebben hier een uitnodiging voor gekregen. De kinderen die deze keer niet mee doen, komen
bij de volgende seizoensluiting aan de beurt.
Volgende week gaan we nog verder werken over de herfst.
De speelpleingroep: de kleuters van groep 1 hebben een versje geleerd over Slakje Willewakje; een hele mooie slak
gekleurd en herfstliedjes gezongen. De slakken hangen aan de wand op het speelplein. Daar kunt u ze bewonderen.
Hebt u de prachtige herfstbladeren al gezien, die de groep 2 kinderen hebben geverfd. Het was om de fijne motoriek
te oefenen. De groep 1 kleuters hebben mooie appelbomen gestempeld met verf.
Allemaal een zonnig weekend gewenst!
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Dinsdagmiddag om 14.00 uur vindt de seizoensluiting plaats in het speellokaal. De kleuters die optreden hebben een
briefje meegekregen. Hun ouders mogen komen kijken. Graag door de hoofdingang naar binnen gaan.
Sem, Noud, Tara, Feline, Ruben, Ciske, Stijn, Ralf, Evy, Mila en Safira treden op en ze oefenen al flink!
Het is mooi weer en dus kunnen we nog steeds lekker buitenspelen. Denkt u ook nog aan gymschoenen voor de
koudere en natte dagen?
Ook al is het mooi weer toch merken we aan de natuur dat de herfst toch begint. Er vallen veel eikels op het gras ,
we bekijken paddenstoelen en er vallen al blaadjes. En we zien vogels naar warme landen vertrekken. We zijn deze
week ook bezig geweest met het maken van paddenstoelen.
De speelpleingroep: de kleuters van groep 1 hebben een versje geleerd over Slakje Willewakje. Een hele mooie slak
gekleurd en herfstliedjes gezongen. De slakken hangen aan de wand op het speelplein. Daar kunt u ze bewonderen.
Een leuk vingerversje: dit is opa, klein en dik. Dit is oma van rikketik. Dit is vader, groot en sterk. Dit is moeder, die
gaat naar haar werk. Dit is mijn pinkje, kleine Jantje. EN DE HELE FAMILIE DAT IS MIJN HANDJE !
We hebben deze week nog heerlijk kunnen genieten van het mooie weer en lekker veel buiten kunnen spelen.
We werken ook al een beetje over de herfst. Mooie herfst bomen, paddenstoelen en spinnenwebben hebben we
gemaakt.
Spinnenversje: Hankie, tankie spinnenkop, sluit uit zijn web en eet je op!
Maandag en donderdag komt er een vervangster.
De speelpleingroep: de kleuters van groep 1 hebben een versje geleerd over Slakje Willewakje. Een hele mooie slak
gekleurd en herfstliedjes gezongen. De slakken hangen aan de wand van het speelplein. Daar kunt u ze bewonderen.
Deze week zijn we gestart met kern 2 en hebben we de N en de T geleerd. De kinderen zijn erg enthousiast en ook
de kinderen va groep 2 doen stiekem lekker mee.
Eerdaags zal er een werkblad meegegeven worden met daarop de lees, en schrijfletters die in groep 3 aangeleerd
worden. Zo kunnen ouders thuis ook de kinderen helpen als zij vragen hebben.
Met rekenen groep 3 zijn we begonnen met splitsen van hoeveelheden t/m 12. Als er 6 kippen zijn en we zien er 2,
hoeveel kippen zijn er dan in het hok?
Groep 2 is bezig geweest met het maken van kikker van een wc-rolletje. Ze zijn te bewonderen op de herfstbank
(een prachtige bank gemaakt door de vader van Lukas,) Hendrikus heel erg bedankt namens de juf en alle kinderen
van groep 2-3.
De kinderen hebben ook het Boekenweek boekje naverteld door de bladzijden in de juiste volgorde te leggen en
daarbij de paginanummers te schrijven en de personen te tellen. Wat kunnen ze dat al goed.
Groep 3 heeft kikker is verliefd gemaakt van 16 vierkantjes. Werkjes zijn te bewonderen in de groep.
Aankomende dinsdag om 13.15 uur geeft onze groep een optreden tijdens de seizoensluiting. Ouders zijn van harte
welkom om te kijken.
Fijn weekend!




Deze week zijn we gestart met kern 2 en hebben we weer twee nieuwe letters geleerd, namelijk de n en de t. We
zijn in de klas veel aan het oefenen met automatiseren. Dit betekent dat we vaak dezelfde woordjes lezen om
ervoor te zorgen dat we die gaan herkennen zonder het woord te hoeven spellen. Alle kinderen hebben ook weer
een leesblad meegekregen, zouden jullie hier thuis ook mee willen oefenen?
De kinderen hebben vandaag een blad meegekregen met daarop onze schrijfletters. We merken dat veel kinderen
hier thuis ook mee bezig zijn en zo weet u ook precies hoe wij ze op school aanbieden. Veel plezier ermee!
De kinderen die mee doen aan de seizoensluiting hebben deze week een uitnodiging meegekregen. Hopelijk zien we
u dinsdag aanstaande om 14.00 uur.
Als het goed is heeft iedereen vrijdagmiddag een e-mail gekregen om thuis te oefenen met Zoem de Bij. Deze e-mail
zit waarschijnlijk in uw spambox. Mocht het zijn dat u er niet uit komt of dat u geen e-mail heeft ontvangen, kom
gerust langs!
Met rekenen hebben we blok 2 afgerond. Maandag starten we met blok 3.
Fijn weekend!




Juf Jolanda is dinsdag afwezig in verband met een BHV cursus.
Goed weekend





O.b.s. De Nijenoert, een

school.





























Aanstaande dinsdag doet onze groep mee aan de seizoensluiting. We beginnen om 13.15 uur. De kinderen die
meedoen hebben een briefje meegekregen met een uitnodiging voor de ouders.
Woensdag 17 oktober gaan we naar het bos bij de borg Nienoord. Inmiddels hebben we genoeg begeleiding. We
vertrekken om ongeveer 9.15 uur lopend vanaf school. We zullen voor 12.00 uur terug zijn bij school.
Volgende week (vrijdag 19 oktober) gaan we kijken hoe het staat met de tafels. Voor groep 4 gaan we een toetsje
doen over de tafel van 2 en voor groep 5 een toetsje over de tafels van 2 t/m 6 en 10.
We wensen iedereen een fijn weekend.

Deze week zijn we gestart met maatjeslezen. We lezen dan in een tweetal met dezelfde leesniveaus. Dit doen we in
de klas op vaste plekjes. Het was hartstikke gezellig! Naast dat het leuk was vonden we het ook een goed plan, dit
maakt het lezen een stuk fijner!
Donderdag hebben we onze eerste oefentoets van de tafels gemaakt. Groep 5 deed de tafels 6 en 9, groep 4 deed
de tafels 3 en 4. We merken dat er nog wel flink geoefend moet worden! Op vrijdag 19 oktober is de échte
tafeltoets van deze tafels.
Op vrijdag 19 oktober is ook de eerste geschiedenistoets. De kinderen van groep 5 hebben hiervoor een
samenvatting meegekregen. Wanneer er onduidelijkheden zijn bij het oefenen of de stof: kom vragen! Mag altijd!
Voor sociale vorming hebben we getekend. Er is niet zomaar wat getekend. Er is in groepjes van 4 gewerkt aan
dezelfde tekeningen. Elk tekenmoment een minuut de tijd waarna de tekening doorgeschoven moest worden in je
groepje. We kwamen erachter dat het soms lastig kan zijn als je iets bedacht hebt wat daarna niet doorgaat of dat er
iemand anders een ander idee bij heeft. Gelukkig was het vooral erg leuk! Ook om thuis te doen is dit een leuk idee!
Helaas stopt onze stagiaire Sven met stagelopen bij ons op school. We wensen Sven veel succes op zijn nieuwe
stageplek!
Geniet dit weekend van de zon! Tot maandag!

Donderdag hebben de kinderen een nieuw woordpakket mee naar huis gekregen (Thema 2).
Vrijdag hebben alle kinderen een geel rekenboek mee naar huis gekregen om te oefenen voor de toets. In les 13 van
blok 2 komen de onderdelen aanbod die terugkomen op de toets. Dit is bedoeld om extra te oefenen thuis als er
behoefte naar is. U mag het boek thuishouden. Wij melden in de nieuwsbrief wanneer de volgende toets eraan
komt, zodat u dan kunt oefenen met uw kind. Les 13 is altijd een soort proefles voor de toets.
Afgelopen week werden er weer sommen behandeld met klokkijken. Zowel analoog als digitaal klokkijken vonden
erg veel kinderen lastig. In de klas gaan we hier de komende tijd flink mee aan de slag, en thuis oefenen mag ;)
Aankomende dinsdag heeft onze klas een seizoensluiting om 14.00 uur, we hebben al flink geoefend! Alle kinderen
staan op het podium dus u bent van harte uitgenodigd om te komen kijken.
Woensdag gaat onze groep op excursie naar de Cazemier boerderij. We vertrekken meteen om half negen vanaf
het schoolplein. We gaan lopend, dus hou de weersberichten in de gaten i.v.m. eventuele regenjas. De moeders (van
Noa, Alena, Cindy en Denise) kunnen zich op het plein bij ons voegen. We zijn ongeveer om 12.30 weer terug bij
school. We hebben er allemaal heel erg veel zin in!
Fijn zonnig weekend gewenst!

Donderdag hebben de kinderen het woordpakket van thema 2 mee naar huis gekregen.
Vrijdag hebben een aantal kinderen een geel rekenboek mee naar huis gekregen om te oefenen voor de toets. Bij
blok 2 les 13 staan de onderdelen die terugkomen op de toets. Dit is bedoeld thuis extra te oefenen als daar
behoefte naar is.
Afgelopen week werden er weer sommen behandeld met klokkijken. Zowel het aflezen van de analoge en digitale
klok en het noteren van de digitale tijd vonden veel kinderen nog lastig. In de klas gaan we hier de komende tijd flink
mee aan de slag, oefen thuis ook met het klokkijken.
Afgelopen dinsdag hebben we in circuitvorm geschreven, gerekend en we hebben begrijpend lezen gemaakt, dit is
voor herhaling vatbaar.
Een heel fijn weekend gewenst!
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Afgelopen dinsdag is de eerste methodetoets van begrijpend lezen afgenomen. De resultaten staan in Parnassys.
In het kader van de Kinderboekenweek zijn we aan het knutselen geslagen. We maken bomen (“stambomen”) . Jij
bent de stam. De takken dragen je vrienden (vruchten). Schrijf in een woord op wat jij belangrijk vindt / een
kwaliteit vindt, van jouw vriend of vriendin. Het motto is: Jij hoort bij jouw vriend(in) en jouw vriend(in) bij jou
omdat.....
We hebben gesproken over het voorleeskampioenschap. Ieder jaar wordt het landelijk voorleeskampioenschap
georganiseerd. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 kunnen daar aan meedoen. Onze groep is vorig jaar als publiek
aanwezig geweest bij de voorronde van de school. Voor ons betekent het nu dat we een verkiezing van de kandidaat
van onze groep gaan houden. Er zijn al een paar kinderen die zich hebben aangemeld als kandidaat. De kandidaten
zoeken een boek uit waar ze een stukje uit willen voorlezen. Op donderdag 18 oktober nemen de kandidaten hun
boek mee naar school. Juf Greet gaat dan even met ze oefenen. Daarna is het de bedoeling dat er thuis ook
geoefend wordt. Op donderdag 8 november gaan we de verkiezing organiseren in os lokaal en op 15 november gaat
onze kandidaat de strijd aan met de kandidaten van de andere groep 7 en de groepen 8.
Aanstaande maandag gaat het tweede woordpakket mee naar huis. Het controledictee staat gepland voor donderdag
1 november.
Aanstaande dinsdag is juf Greet niet aanwezig in verband met een herhalingscursus BHV. Juf Roos zal die dag invallen
in de groep.
Een gezellig weekend gewenst.
Aankomende dinsdag om 13.15 uur mogen een aantal kinderen uit de groep een optreden verzorgen voor de
seizoensluiting.
Dinsdag 16 oktober is de infoavond voor groep 8. Deze avond, die bedoeld is voor de ouders, start om 19.30 uur
en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Een gedeelte van de avond wordt verzorgd door gastsprekers van RSG De Borgen.
Het controledictee spelling voor 8B staat gepland op dinsdag 16 oktober.
We hebben gisteren de voorronde van de Voorleeskampioenschappen gehouden. Van groep 7b is de kandidaat al
bekend: Steijn vertegenwoordigt groep 7B.
Leuk weekend.
Dinsdag 16 oktober is de infoavond voor groep 8. Deze avond, die bedoeld is voor de ouders, start om 19.30 uur
en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Een gedeelte van de avond wordt verzorgd door gastsprekers van RSG De Borgen.
Het controledictee staat gepland op dinsdag 16 oktober.
Op de donderdagmiddag gaan we de komende weken knutselen en koken. Voor het koken kunnen we wel wat hulp
gebruiken! Gelukkig hebben we al een aantal ouders die het leuk vinden om de kinderen hierbij te begeleiden. Heel
erg fijn! Afgelopen donderdag hebben de kinderen heerlijke pannenkoeken gebakken (en leuk versierd)! Vindt u het
ook leuk om te helpen, stuur dan een mail naar m.vandenberg@quadraten.nl
Veel plezier dit 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.
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