Voor uw agenda
Van maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober zijn alle kinderen vrij.
Iedereen een fijne herfstvakantie toegewenst. We zien de kinderen graag terug
op maandag 29 oktober.
maandag 29 oktober
15.30 uur Onderbouw-overleg

dinsdag 30 oktober
8.30 uur IB-overleg
8.30 uur Luizencontrole
8.45 uur Fiets(licht)controle gr. 4 t/m 8

woensdag 31 oktober
12.45 uur Cursus team

Veilige schoolomgeving
Deze week heeft één van onze conciërges bij onze buren containerstickers bezorgd. Op deze
stickers van Veilig Verkeer staat 30 km. Onze buren rondom de school hebben we verzocht
deze stickers op hun container te plakken, zodat automobilisten extra worden geattendeerd
op de 30 km-zone. Immers, onze leerlingen en andere kinderen zijn kwetsbare
verkeersdeelnemers.

Informatieve ouderavond
Maandagavond jl. vond de jaarlijkse Informatieve Ouderavond plaats. Na het zakelijke
gedeelte was er tijd ingeruimd over Mediawijsheid. Olga Kooistra en Bernard Versloot
van Quadraten gaven in een presentatie aan waar je als ouder op zou kunnen letten,
wanneer je kind gebruik gaat maken van sociale media. Een leerzame avond met veel
tips voor ouders en teamleden. De PowerPoint-presentatie is via ons administratiesysteem
naar alle ouders gemaild.

Luizencontrole
Dinsdag 30 oktober is er weer een luizencontrole. Daarom het verzoek het haar ‘los’ te dragen en geen gel te gebruiken.
Fiets(licht)controle op 30 oktober
Op dinsdagochtend 30 oktober controleren we de fietsen van de leerlingen van
de groepen 4 t/m 8. Iedereen uit deze groepen mag met de fiets naar school.
Wanneer de fiets in orde is, ontvangen de kinderen een OK-sticker op hun fiets.
Omdat alle kinderen graag zo’n sticker willen ontvangen, vragen we u alvast thuis
een kleine controle uit te voeren op remmen en verlichting. Alvast bedankt voor
de medewerking.
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Van de oudervereniging (OV)
Net zoals voorgaande jaren zullen binnenkort de kosten van de schoolreis en de ouderbijdrage voor het schoolfonds weer
worden geïnd. Dit zal gebeuren vanaf 22 oktober. De bedragen zijn tijdens de informatieve ouderavond vastgesteld en deze
zijn hetzelfde vergeleken met vorig jaar.
Voor ouders die graag willen betalen door middel van een overboeking kunnen dat voor 5 november doen. Het
rekeningnummer is NL16INGB0008418265 t.n.v. Oudervereniging OBS De Nijenoert. Vergeet alstublieft niet de volledige
naam én de groep van het kind erbij te vermelden!
Voor de ouder(s)/verzorger(s) die de oudervereniging gemachtigd hebben om de bedragen automatisch te incasseren, geldt
dat zij niets hoeven te doen. Vanaf 21 oktober zal het bedrag van hun rekening afgeschreven worden. Mocht hierbij iets
misgegaan zijn, dan krijgen deze ouders hierover vanzelf schriftelijk bericht.
Hieronder kunt u zien hoe het bedrag is opgebouwd:
Groep
1 en 2
3, 4 en 5
6
7
8

Schoolfonds
€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,-

Schoolreis
€ 14,€ 25,€ 35,€ 40,€ 74,-

Totaalbedrag
€ 39,€ 50,€ 60,€ 65,€ 99,-

In de schoolgids (te vinden op de website van de school) kunt u meer informatie vinden over het schoolfonds en de bijdrage
voor de schoolreis.
Indien u nog vragen heeft of alsnog een machtiging wilt afgeven dan kunt u mij bereiken via de mail:
pm.ov.nijenoert@gmail.com.
Hartelijke groet,
Laura Heijs penningmeester oudervereniging.

















Afgelopen dinsdag was voor ons de eerste seizoensluiting van dit schooljaar. Het verhaal van Elmer de olifant is
uitgebeeld door de kinderen en tot slot hebben we nog een lied gezongen: ‘iedereen is anders’. Knap hoor zo’n
optreden op een groot podium met allemaal kinderen en ouders die kijken. Supergoed gedaan allemaal!
We hebben deze week verder gewerkt over ‘spinnen’. Er zijn hele mooie spinnenwebben en spinnen geknutseld.
Ook hebben we een ‘groepswerk’ met alle kinderen uit de klas gemaakt. Een hele grote herfstboom met echte
blaadjes! We hebben ‘m opgehangen in de klas, zodat iedereen onze boom kan zien!
We hebben het tellen geoefend met kastanjes en hebben met de weegschaal gezien wanneer iets ‘zwaar’ en ‘licht’ is
en wanneer het ‘meer’ en ‘minder’ is.
Woensdagmiddag 7 november en woensdagmiddag 14 november zijn de 10 minuten gesprekken. U krijgt na de
vakantie het rooster.
We wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie!

Woensdagmiddag 7 november en woensdagmiddag 14 november zijn de 10 minuten gesprekken.
U krijgt na de vakantie het rooster.
De seizoensluiting is goed gedaan door de kinderen. Ze lieten zien wat ze belangrijk vonden aan het hebben van
vriendjes. We zijn supertrots op ze!
Deze week zijn we bezig geweest met het thema herfst.
Ook hebben we met de kinderen gepraat over wat ze graag willen leren in het komende jaar.
We wensen iedereen een heerlijke herfstvakantie toe. Lekker spelen en in de natuur zoeken naar blaadjes, kastanjes,
eikels, beukennootjes en kijken naar paddenstoelen en spinnen. Veel plezier.

Woensdagmiddag 7 november en woensdagmiddag 14 november zijn de 10 minuten gesprekken. U krijgt na de
vakantie het rooster.
Een fijne herfstvakantie gewenst.
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We hopen dat jullie ook in de vakantie willen blijven oefenen. We merken vaak dat kinderen na de vakantie een lees
dip hebben. Dit zou zonde zijn aangezien de letters vrij rap achter elkaar worden aangeboden, 5 minuutjes per dag
oefenen is al voldoende. Veel leesplezier!
Wat hebben de kinderen een leuke voorstelling gegeven. We zijn erg trots op ze. Fijne vakantie!
We hebben deze week met taal twee nieuwe letters geleerd, namelijk de ee en de b. Vooral de b is nog best lastig.
Hij lijkt namelijk heel veel op de d. En hij klinkt bijna hetzelfde als de p en de d. Goed oefenen dus!
Met rekenen zijn we begonnen met bussommen. Dit zijn sommen waarbij we een plaatje zien van mensen in de bus.
Vervolgens stappen er mensen in of uit de bus. De vraag is hoeveel mensen zitten er dan in de bus. Na veel oefenen
gaan deze sommen steeds meer over naar kale sommen als 5+3=
Alle kinderen hebben weer een leesblad mee naar huis gekregen om mee te oefenen. We hopen dat jullie ook in de
vakantie willen blijven oefenen. We merken vaak dat kinderen na de vakantie een lees dip hebben. Dit zou zonde
zijn aangezien de letters vrij rap achter elkaar worden aangeboden, 5 minuutjes per dag oefenen is al voldoende.
Veel leesplezier!
Wisten jullie dat onze klas enorm van dansen houdt? Het liefst willen ze iedere dag ‘Just-dance’ doen en dansen ze
vrolijk mee. Woensdag hebben we een Engels liedje geoefend. En ook hier zongen en dansten de kinderen
enthousiast mee! Leuk!
De seizoensluiting was heel geslaagd. Alle kinderen hebben heel goed hun best gedaan. We wensen iedereen een
hele fijne vakantie!
Deze week is het woordpakket Spelling thema 2 meegegeven. Het dictee is na de vakantie op woensdag 7
november.
Op dinsdag 30 oktober hebben we een fietscontrole voor de groepen 4 t/m 8 op school. Alle kinderen mogen hun
fiets meenemen. Zie ook elders in de nieuwsbrief.
De kinderen hebben allemaal een ander plekje in de klas gekregen.
Na de vakantie starten we met de lampion. We hebben hier wc-rolletjes voor nodig. Wie wil ze sparen in de
vakantie. Groep 4 wenst iedereen een fijne herfstvakantie.
Afgelopen woensdag zijn we onder zomerse omstandigheden naar het bos In ‘Nienoord” geweest. Juf Myrna had een
herfstbingo bedacht. De kinderen moesten aan de hand van “bingokaarten” met daarop afbeeldingen van bijv. eikels,
kastanjes, beukennootjes, allerlei bladvormen, paddenstoelen, enz. deze herfstproducten opsporen en aankruisen op
hun kaart. Het is een fantastische ochtend geweest, de kinderen hebben enorm hun best gedaan om alles te vinden.
Alleen de uilenballen zijn niet gevonden. We willen de moeders die zijn mee geweest als begeleiding nog eens
hartelijk bedanken.
Dinsdag was de seizoensluiting. We hebben erg genoten van het optreden!
De woordpakketten voor blok 2 zijn donderdag 18 oktober meegegeven. De toets is op donderdag 8 november.
Op dinsdag 30 oktober hebben we een fietscontrole voor de groepen 4 t/m 8 op school. Alle kinderen mogen hun
fiets meenemen. Zie ook elders in de nieuwsbrief.
Na de herfstvakantie komt er een nieuwe leerling bij ons in de klas. Zij heet Hailey Wagenaar ze komt in groep 4.
Welkom Hailey! We hopen dat je je snel thuis zal voelen bij ons in de groep.
We wensen iedereen een wel verdiende en fijne herfstvakantie toe.
Wat hebben we een flinke week achter de rug! Er is zelfs al een eerste geschiedenistoets gemaakt, knap hoor!
De woordpakketten van blok 2 zijn meegegeven. Het controledictee valt op donderdag 8 november. Succes met
oefenen!
De tafels blijken toch nog wel lastig te zijn. Vrijdag hebben we de tafeltoets gemaakt. Er is nog wel wat werk aan de
winkel wat betreft het leren van de tafels! We hebben ook gemerkt dat als je iedere avond even stampt, dat het dan
in korte tijd al heel vlot kan gaan! Even ter indicatie: in 5 min. 80 sommen maken op papier geeft een ‘goed’ aan.
Even voor op de kalender: op woensdag 31 oktober is de aardrijkskundetoets en op vrijdag 2 november is de
natuurtoets.
Dinsdag 30 oktober wordt de fietscontrole gedaan op school, er wordt met name op licht gecontroleerd.
Woensdag hebben we prachtige tekeningen gemaakt, ze waren best lastig! We hebben geprobeerd diepte in een
tekening aan te brengen. Knap als dit al goed gelukt is!
Het ‘fijn vinden en voelen’ in de klas gaat echt al heel super, iedereen lost dingen op de juiste manier op, we zijn
fatsoenlijk en we proberen het vanuit ‘je eigen ik’ goed te doen. Juf is trots!
Iedereen een hele fijne uitrustvakantie! Tot over een weekje!
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Dinsdagmiddag waren wij aan de beurt voor de eerste maandsluiting van dit jaar. We hebben twee prachtige dansen
laten zien. De zweetdruppeltjes na afloop waren het bewijs dat we ons heerlijk hebben uitgeleefd. Er was gelukkig
veel publiek, waaraan we onze dansen konden laten zien,
Woensdagochtend gingen we op excursie naar de Cazemier-boerderij. Na een stevige wandeling van ruim een
halfuur werden we allemaal verkleed als Gepkes en Hedde’s. Een boerenkiel voor de Heddes en een witte
jurkschort voor de Gepkes. We kregen in 5 groepjes te zien en te horen, hoe men 100 jaar geleden leefde op de
boerderij. Wassen, boontjes wecken, sokken stoppen, buitenspelen en klederdracht en slapen. We mochten helpen
met de was, snijbonen snijden en sokken stoppen. Een leerzame ochtend. We hebben er een leuk verhaal over
geschreven. Moeders, bedankt voor het meelopen en begeleiden van de kinderen.
Op 30 oktober hebben wij onze eerste geschiedenistoets. De samenvatting over thema 1 is woensdag mee naar huis
gegeven.
Na de herfstvakantie worden de fietsen gecontroleerd op met name verlichting. Samen met uw kind in de vakantie
even controleren?
Vrijdagmiddag mogen de kinderen met hun gekste sokken, shirt, onesie/pyjama of sloffen naar school komen. De
middag starten we met een fanatieke gymles, daarna maken we er een gezellige middag van in de klas.
Hele fijne vakantie gewenst!
Een aantal kinderen hebben een oefenblad voor blok 3 van rekenen mee naar huis gekregen. Dit blad hoeft niet
terug op school. We zijn begonnen met het uitrekenen van grote keersommen:
467
7x
……
De tafels thuis goed oefenen, we hebben gemerkt dat de meeste kinderen de stappen van het uitrekenen goed
beheersen, maar de tafels worden nog niet voldoende beheerst.
Deze week hebben we tijdens het begrijpend lezen gewerkt met de coöperatieve werkvorm ‘'placemat’', de
kinderen moesten plaatsnamen en werkwoorden op alfabetische volgorde in het register plaatsen. Voordat ze dat
konden doen moesten ze samenwerken en veel overleggen.
We leren de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd te schijven-> ik word, hij/zij wordt, wij worden. Ook leren we
woorden die klinken als ‘'ie’', maar schrijft als ‘i’ ->dirigent.
Juf Romee komt na de vakantie nog twee dagen en daarna vertrekt zij naar de onderbouw, we hebben een
afscheidsboekje voor haar gemaakt.
Vrijdagmiddag hebben we ‘'lekker gek middag’', de kinderen mogen hun gekste sokken, shirt, onesie/pyjama o.i.d.
aantrekken.
We hebben deze week de boeken terug gebracht naar de bibliotheek. Binnenkort gaan we opnieuw naar de
bibliotheek om nieuwe boeken te halen.
Op woensdag en vrijdagochtend zijn wij begonnen met ‘'chill lezen’', iedereen mag zich in de klas een eigen plekje
opzoeken waar hij/zij wil lezen. De kinderen hebben dit als prettig ervaren, we kregen opmerkingen als: ‘'Juf, nu vind
ik lezen prettiger, ik kan rustiger lezen en voel me fijner’'.
Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie!
In de afgelopen week hebben we gewerkt aan al weer de vierde taakbrief. In alle vakjes staat nu een taak ingevuld. En
dat is soms nog best lastig om te overzien. Maar met hulp van juf en nummers komen we al een heel eind. Plannen
heet dat.
De dialogen, een gesprek tussen twee oude vrienden die eigenlijk Waldorf en Stadtler heten en in de Muppetshow
thuishoren, maar die je ook best Jan en Henk mag noemen, zijn af. Vrijdagmiddag worden ze gepresenteerd aan het
publiek in groep 7a.
Na de vakantie gaan we beginnen met lezen in groepjes in ons lokaal. Met een echte voorzitter en notulist.
Tijdens de les Engels zijn we ons aan het voorbereiden op de eerste toets/overhoring. Woordenkennis en kleine
zinnetjes maken moet je gewoon heel veel doen. Tijdens de les wordt zoveel mogelijk Engels gesproken (met
Nederlandse vertaling tussendoor).
Donderdagmiddag hebben de kandidaten voor de voorleeswedstrijd die hun boek bij zich hadden even geoefend met
juf Greet. Er is een blad meegegeven naar huis waarop de punten staan waar de jury (Wij van groep 7a dus, maar
ook de “echte” jury) op let. En nu maar goed oefenen thuis.
Vrijdag wordt juf Anne- Marie vervangen door juf Greet.
Dinsdag 30 oktober, na de herfstvakantie , vindt de fietsencontrole plaats. Alle kinderen kunnen die ochtend hun
fiets laten controleren op veiligheid en deugdelijkheid.
En dan staat de herfstvakantie voor de deur. Geniet er van! Tot 29 oktober.
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De informatieavond voor het voortgezet onderwijs is afgelopen dinsdag goed bezocht. Ook werd er een korte
toelichting gegeven over het aankomende schooljaar voor groep 8. Een bijzonder jaar natuurlijk. De informatie over
het vo werd medegegeven door onze collega’s van RSG De Borgen. Met dank daarvoor. Gisteren hebben de
leerlingen de vo-gids 2019 voor ouders en leerlingen gekregen. Deze gids staat boordevol info over de overstap
naar het vo. En natuurlijk een kijkje bij de verschillende scholen.
Dinsdag 30 oktober vindt de fietscontrole plaats.
Het kan geen kwaad om in de vakantie de tafels nog even te oefenen, hebben we gemerkt......
De voorleeskandidaten zijn bekend. Voor groep 7b Steijn en voor groep 8b Romy. Veel succes!
Fijne herfstvakantie !
De informatieavond voor het voortgezet onderwijs is afgelopen dinsdag goed bezocht. Ook werd er een korte
toelichting gegeven over het aankomende schooljaar voor groep 8. Een bijzonder jaar natuurlijk. De informatie over
het vo werd medegegeven door onze collega’s van RSG De Borgen. Met dank daarvoor. Gisteren hebben de
leerlingen de vo-gids 2019 voor ouders en leerlingen gekregen. Deze gids staat boordevol info over de overstap
naar het vo. En natuurlijk een kijkje bij de verschillende scholen.
Afgelopen donderdag kregen we een medewerkster van Halt op bezoek om te vertellen over Halt in het algemeen
en groepsdruk in het bijzonder. Elk jaar komt er een medewerker informatie geven. Donderdag leerden de kinderen
dat negatief groepsgedrag voor problemen kan zorgen. De leerlingen hebben nagedacht over hoe zij kunnen
voorkomen dat ze door groepsdruk in een vervelende of zelfs strafbare situatie terecht komen.
Juf Mascha was vandaag ziek, maar gelukkig hebben we een invaller kunnen vinden. Dit is via de groepsapp gisteren
aan ouders gemeld. We hebben gemerkt dat niet iedere ouder in de groepsapp zit. Wij willen u met klem vragen om
hier wel bij aan te schuiven. Wij willen dit medium graag gebruiken om zoveel mogelijk ouders informatie te
verschaffen, ook op korte termijn als dat nodig is. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik
van de app. Deze is bestemd voor functionele berichten en niet voor vakantiegroetjes, foto’s van een nieuwe puppy
of andere soortgelijke berichten. Aanmelden voor de groepsapp kan bij de moeder van Dorien of bij de moeder van
Ember.
Dinsdag 30 oktober vindt de fietscontrole plaats.
Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie!

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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