Fruitdagen op woensdag, donderdag en vrijdag
Zoals u waarschijnlijk al weet, is onze school wederom ingeloot voor het EUfruitproject. Volgende week zal de eerste levering plaatsvinden. Voortaan
wordt er elke dinsdag drie verschillende soorten fruit/groente geleverd door
de firma C.J. den Daas. Diezelfde dag zal één van de conciërges het geleverde
verdelen over de 13 groepen.
Onze leerlingen krijgen dus op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van
school een portie fruit. We proberen elke week in de nieuwsbrief de ouders en
kinderen te informeren over welke fruitsoort er de volgende week geleverd
wordt. Het fruitprogramma duurt tot 20 april 2019.
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook
consumptievolgorde).

worteltjes

maandag 12 november
15.30 uur MB en BB overleg

woensdag 14 november
Eerste fruitdag
10-minutengesprekken gr. 1-2
Activiteitenmiddag gr. 8 RSG De Borgen

donderdag 15 november
Voorleeskampioenschap obs De Nijenoert
pre-adviesgesprekken VO groep 8B

banaan

appel

Gymschoen kwijt
Tobias Heuker (groep 3b) is een gymschoen kwijt. Het gaat om een rechter, witte schoen, maar 32 van het merk ‘Osaga’.
Zijn naam staat in zijn schoen geschreven. Mocht u hem vinden, graag naar groep 3b brengen. Alvast bedankt!







Vrijdag zijn de kinderen van groep 2 naar Vredewold geweest. Ze hebben daar hun mooie egel-lampionnen laten
zien en Sint-Maartenliedjes gezongen. Moeder van Robin Jonker, vader van Tessa en moeder van Kayleigh en
Savannah bedankt voor de begeleiding en het vervoer. De kinderen van groep 1 hebben de lampionnen op school
aan de andere groepen laten zien.
Maandag ook allemaal veel plezier met het lampion lopen. Zing de liedjes maar goed mee!
Woensdag zijn er weer oudergesprekken. Via de hoofdingang kunt u naar binnen.
Allemaal een goed weekend gewenst!

Hallo, ik ben Melissa Kloosterman en doe de opleiding tot onderwijsassistente op het Alfacollege in Groningen.
Ik loop op de maandagen stage in de Zonnegroep tijdens het hele schooljaar. Ik help juf Jeannette met alles wat
in en om de klas moet gebeuren. Ook werk ik veel met de kinderen. Bijvoorbeeld met het assisteren bij opdrachten.
Voor iedereen veel plezier bij het lopen en zingen voor Sint Maarten. De kinderen van groep 2 hebben liedjes
gezongen in Vredewold. Ouders bedankt voor de begeleiding. Groep 1 heeft gezongen in school.





Versje: Goeiemorgen zei de spin, ik heb vandaag zo’n zin, zo’n zin om een webje te gaan weven. Nou, dat doe ik
dan maar even. Rond en rond en draaien maar ziezo, mijn webje is al klaar.
Vrijdag zijn de oudste kleuters met hun herfstlampion naar Vredewold geweest. Ze hebben veel Sint-Maartenliedjes
gezongen. De kinderen van groep 1 zongen hun liedjes in de groepen 3. Grietje en Nancy bedankt voor het rijden.
Maandag veel plezier met het lopen van de lampion. Kijk goed uit in het donker.
Woensdag zijn er weer 10-minuten gesprekken. Via de hoofdingang kunt u naar binnen.

O.b.s. De Nijenoert, een
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De lampionnen zijn klaar. Iedereen heeft goed zijn best gedaan en ze zijn mooi geworden. En we kennen veel liedjes.
Vrijdag zijn de kinderen naar Vredewold geweest met hun lampion en hebben daar liedjes gezongen voor de
bewoners. Die genieten daar heel erg van. Vader van Claudia, moeder van Ivan en oma van Marit bedankt voor de
begeleiding en vervoer.
Maandag veel plezier met lampionnetje lopen.
Versje: Goeiemorgen zei de spin, ik heb vandaag zo’n zin, zo’n zin om een webje te gaan weven. Nou, dat doe ik
dan maar even. Rond en rond en draaien maar ziezo, mijn webje is al klaar.
Woensdag oudergesprekken, via de hoofd ingang naar binnen.
Groep 3 heeft de d, oe en ij geleerd. Het gaat momenteel heel snel met lezen. We doen in de groep veel aan
zingend lezen. Leuk en goed om thuis ook te doen. Daarnaast merk ik dat veel kinderen thuis Zoem de Bij spelen.
Fantastisch!! Ga zo door.
De kinderen zijn bezig geweest met hoeveelheden tellen, blokken tellen en de juiste plattegrond hierbij zoeken en
tellen met huppen van twee!
Groep 2 heeft bladeren gestempeld en daarbij woorden gestempeld die bij het blad horen. De lampion is klaar Het
zijn mooie creaties geworden door het kind zelfontworpen en gemaakt.
Vrijdag hebben de kleuters lampion gelopen bij Vredewold. Ouders heel erg bedankt voor het rijden. Zonder jullie
was dit uitje niet mogelijk geweest.
Fijn weekend.
Deze week hebben we weer twee nieuwe letters geleerd, namelijk de d en de oe. Ook heeft iedereen weer een
leesblad mee naar huis gekregen. Veel plezier met oefenen!
We hebben blok 3 van rekenen alweer afgerond. Wat hebben we al veel geleerd!
De lampionnen zijn erg mooi geworden. Veel plezier maandag met Zoem de Bij!
Tobias is een gymschoen kwijt. Het gaat om een rechter, witte schoen, maar 32 van het merk ‘Osaga’. Zijn naam
staat in zijn schoen geschreven. Als jullie hem vinden graag even naar de klas brengen.
Fijn weekend!
De lampionnen zijn klaar en meegegeven. Ze zijn geweldig mooi geworden. We willen de vader van Amarin en de
moeders van Eva en Jayden heel hartelijk bedanken voor het in elkaar zetten.
De tafel van 2 is meegeven. We willen graag dat er thuis mee geoefend wordt.
Een aantal kinderen heeft een rekenblad mee naar huis gekregen. Deze sommen gaan nog moeilijk. Het zou fijn zijn
als er thuis nog eens mee geoefend wordt.
Spelling en Taal thema 2 zijn afgerond. Woensdag hebben we het dictee hiervan gehad en vrijdag de taaltoets. De
resultaten kunt u binnenkort zien in Parnassys.
We wensen iedereen een goed weekend
Donderdag is de samenvatting voor aardrijkskunde meegegeven. De toets is op vrijdagmiddag 16 november.
Wanneer je de samenvatting goed hebt geleerd zijn de vragen van de toets niet zo moeilijk meer.
Van enkele ouders heb we te horen gekregen dat ze niet meer kunnen inloggen in het ouderportaal van Parnssys,
wanneer dat bij u ook het geval is dit graag even melden bij meester Jantinus.
We wensen iedereen een fijn weekend.



Deze week zijn we volop gestart met het digitaal klokkijken met rekenen in groep 5. Dit is lastig zeg! Veel kinderen
hebben hier écht hulp én oefening van ouder(s) bij nodig. Op www.klokrekenen.nl kunt u werkbladen maken/printen
met klokken en digitaal klokkijken, superhandig! Ook voor de groep 4 kinderen zijn deze werkbladen handig, maar
dan zonder het digitale stukje.
 Met taal werken we aan woorden in verleden tijd en tegenwoordige tijd. Het veranderen van woorden van t.t. naar
v.t. vinden veel kinderen lastig. We gaan hier de komende tijd flink mee oefenen.
 De lampionnen zijn af! Pfieuw! Wat een werk! Maar ze zijn schitterend!
 In de gang bij de gymkleedkamers hangt op het Leefstijlprikbord een aantal posters gemaakt door alle klassen. Ook
hangt die van onze groep erbij. Er staat op waar wij aan moeten denken als we het hebben over een gezellige school
waar iedereen zich fijn voelt. Juf was zo trots dat er zoveel waardevolle dingen werden genoemd in de kring tijdens
het maken van deze poster! Te bewonderen voor iedereen, doen dus!
Vervolg van groep 4/5A op de volgende pagina!

O.b.s. De Nijenoert, een
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Vanaf volgende week is er weer schoolfruit. Dit betekent dat ieder kind in de kleine pauze fruit krijgt (zie elders
deze nieuwsbrief) en dan niet persé eigen eten mee hoeft. Kijk even goed naar het fruit van de dag en of uw kind dit
lekker vindt.
Fijn weekend iedereen!
Op dinsdag hebben we een spelletjes circuit gedaan. Met rekenspelletjes. Het was een gezellige drukte in de klas,
waarin de sommen ons om de oren vlogen.
Ook hebben we een Leefstijl les gedaan over emoties en spijt. We hebben nieuwe woorden geleerd en mooie
uitspraken gedaan.
Vanaf volgende week is er weer fruit in de pauze.
Aanstaande maandag is het controle dictee van blok 2. Er miste nog een blad om te oefenen. Dit blad is donderdag
mee gegaan naar huis. Vooral mo-len en mol-len vinden de meesten nog lastig.
Op dinsdag 13 november is de toets van Aardrijkskunde, thema 1. De samenvatting is woensdag mee naar huis gegaan.
Donderdag hebben we een toets gemaakt van natuurkunde, het ging over Energie.
De lampionnen zijn afgemaakt, ze zijn erg mooi geworden!
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!
Aanstaande maandag is het controle dictee van blok 2.
Ook nemen we de geschiedenis toets af
De lampionnen zijn mee naar huis gegaan en de foto’s staan in de app, wat hebben de kinderen er hard aan gewerkt.
Deze week hebben we het gehad over het aanwijzend voornaamvoord (die/deze, dit/dat) en we hebben het gehad
over het persoonlijk voornaamwoord (ik/mij, jij/jou, hij/hem). Ook moesten de kinderen verhalen schrijven, we
merken dat de zinsopbouw niet altijd even duidelijk is en dat veel kinderen hoofdletters en leestekens vergeten. We
gaan iedere woensdag een taal/schrijfles in het taalschrift maken waarbij er wordt gelet op de zinsopbouw,
hoofdletters en leestekens.
Bij begrijpend lezen hebben we woorden in alfabetische volgorde in het register gezet en we hebben geleerd om een
tekst in stukjes te verdelen.
Bij het rekenen zijn we verder gegaan met de klokken en verhoudingstabellen.
Wij wensen iedereen een fijn weekend.
Langzamerhand begint de leerstof in groep 7 moeilijker te worden. Tijdens de rekenlessen werken we aan
schaalberekeningen, lastige verhoudingstabellen, procenten en metriek stelsel. Wat betreft spelling zijn de
onregelmatige werkwoorden aan de beurt en natuurlijk blijven we oefenen met vervoegen van werkwoorden in de
tegenwoordige- en verleden tijd.
Donderdag is de eerste toets van geschiedenis afgenomen. Het goed lezen van de vraag blijkt ook erg belangrijk te
zijn! Aanstaande dinsdag is de toets van natuur en techniek aan de beurt.
We bespreken regelmatig dat alle kinderen het belangrijk vinden dat groep 7a een groep moet zijn waarin je je thuis
voelt. Om de meningen te peilen hebben de kinderen een enquête ingevuld over wat je belangrijk vindt om aan te
werken. De uitkomsten staan geschreven op een poster die beneden in de gang hangt. De meeste kinderen vinden
het meest belangrijk dat je rustig kunt werken in het lokaal. En laten we daar nu net veel tijd en oefening aan
besteden.
Vrijdag wordt juf Anne- Marie vervangen door invaljuf Femke Jansen.
De lampionnen zijn vrijdag klaar en gaan mee naar huis.
Een goed weekend gewenst.
Misschien heeft u het al genoteerd; woensdag 14 november is de activiteitenmiddag van RSG de Borgen kennismaken
met het vo voor leerlingen groep 8. Op de vestigingen Lindenborg, Nijeborg, Ronerborg en Woldborg krijgen groep
8 leerlingen die middag de kans om op een leuke en actieve manier kennis te maken met het voortgezet onderwijs.
De leerlingen kunnen deze middag alvast een beetje rondkijken en verschillende lesjes uitproberen. De leerlingen
hoeven nog niet te weten welke opleiding ze gaan volgen, ze kunnen zelf kiezen bij welke vestiging zij de
activiteitenmiddag gaan volgen. De leerling hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Donderdag wordt het voorleeskampioenschap van de Nijenoert gehouden. Voor groep 7b doet Steijn mee en voor
groep 8b doet Romy mee.
Vanaf donderdagmiddag houden we de pre-adviezen voor het voortgezet onderwijs. De informatie is meegegeven.
Als er vooraf nog vragen zijn graag even contact opnemen met meester Jeroen.
De controledictees van spelling zijn geweest. We kunnen goed zien dat er best geoefend wordt. Ook het huiswerk
van werkwoordspelling groep 7b wordt steeds op tijd ingeleverd en goed gemaakt.
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Misschien heeft u het al genoteerd; woensdag 14 november is de activiteitenmiddag van RSG de Borgen kennismaken
met het vo voor leerlingen groep 8. Op de vestigingen Lindenborg, Nijeborg, Ronerborg en Woldborg krijgen groep
8 leerlingen die middag de kans om op een leuke en actieve manier kennis te maken met het voortgezet onderwijs.
De leerlingen kunnen deze middag alvast een beetje rondkijken en verschillende lesjes uitproberen. De leerlingen
hoeven nog niet te weten welke opleiding ze gaan volgen, ze kunnen zelf kiezen bij welke vestiging zij de
activiteitenmiddag gaan volgen. De leerling hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Reminder: dinsdag a.s. is er een toets van woordenschat hoofdstuk 1.
Vanaf volgende week is meester Roel op de donderdag en vrijdag onze nieuwe meester. Wij heten hem van harte
welkom!
Goed 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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