Voor uw agenda
Margemomenten voor de maand september:
Maandag 17 september groep 1 t/m 8
Leefstijl-opfrisdag
Papieren versie nieuwsbrief
Deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar ontvangt u net als voorgaande jaren
- naast de digitale versie - ook in een papieren versie. In de eerste nieuwsbrief
veel informatie en verzoeken voor opgave van verschillende activiteiten. Deze
opgavelijst treft u op één pagina aan (einde van deze nieuwsbrief).
U kunt uiteraard de nieuwsbrief ook op onze website vinden. Alleen ouders
van onze leerlingen ontvangen de nieuwsbrief voortaan via ons
administratiesysteem ParnasSys. Indien u niet in het bezit bent van een
computer dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw oudste kind, wij
zorgen dan dat de nieuwsbrief wekelijks op papier aan uw kind meegegeven
wordt.

maandag 10 september
13.00 uur IB-directie overleg

dinsdag 11 september
8.30 uur Luizencontrole
8.30-12.30 uur Scholing IB+directie
15.30 uur Teamvergadering

Geen leerlinglijsten meer in Bijlage Schoolgids
Deze week hebben de leerlingen de Bijlage Schoolgids ontvangen. Het zal u zijn opgevallen dat er geen leerlingenlijsten zijn
opgenomen in deze bijlage. Dit n.a.v. de nieuw privacywet. Ouders vonden de lijst met namen van klasgenoten wel erg
handig. Toch willen we u wel de mogelijkheid bieden om een dergelijke lijst te ontvangen. Daarvoor dient u wel toestemming
te geven. Per groep wordt er een lijst samengesteld van alleen leerlingen waarvan ouders toestemming hebben gegeven. De
groepslijst wordt via ons administratiesysteem verspreid onder de ouders van de betreffende groep. Ouders die geen
toestemming verlenen ontvangen de lijst niet. Voor de duidelijkheid : u ontvangt dus niet de lijsten van andere groepen.
U kunt aangeven welke gegevens op de lijst moeten worden vermeld. Naam – adres – telefoonnummer. Alleen juist ingevulde
opgavestrookjes (einde nieuwsbrief) worden in behandeling genomen.
Wolkengroep
14-01 maandagmiddag
11-02 maandagmiddag
24-06 maandagmiddag

Fout data in Bijlage Schoolgids

Tot onze spijt staan er foute data in de Bijlage Schoolgids bij de margemiddagen van de
Wolkengroep. Er staat dat de Wolkengroep op dinsdagmiddag 15 januari, 12 februari en 25
juni 2019 vrij is, maar dat klopt niet. De juiste vrije middagen staan hiernaast.
Wilt u dit a.u.b. aanpassen in uw boekje. Op onze website staan alle juiste data. De ouders van de Wolkengroep hebben hier
dinsdag al een mail over ontvangen. Onze excuses.
Kiss & Go zone en gele lijnen
Graag brengen we de afspraken over het parkeren van uw auto nog even onder de aandacht.
De Kiss & Go-zone is bestemd voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, uit laten stappen en
meteen weer doorrijden. Het is echt Kiss & Go of op z’n Gronings Smok & Vot. Voor het ophalen geldt hetzelfde.
Aanrijden, kind in laten stappen en weer doorrijden.
Parkeren is niet toegestaan in deze zone. De door leerlingen
ontworpen borden bij de Kiss&Go-zone vertellen u ook hoe deze
zone gebruikt dient te worden.
Wanneer u toch uw zoon of dochter wilt begeleiden bij het naar
binnen brengen, vragen we u elders uw auto op een veilige plaats
te parkeren.
Tevens willen we u verzoeken de juiste rijrichting aan te houden.
Zie pijlen op het wegdek.
Bovengenoemde afspraken zijn in overleg met omwonenden,
gemeente Leek, de kinderopvang Liekelei en De Nijenoert
gemaakt, waarbij vooral gelet is op veiligheid voor kinderen en het
voorkomen van parkeeroverlast voor omwonenden. Hopelijk
kunnen we in goede harmonie deze afspraken opvolgen. Uw
medewerking is daarbij van groot belang. Daarnaast is er op de
kruising van de Nijenoertweg en de Beetke van Rasquertstraat
enkele jaren geleden gele belijning aangebracht. Het is niet toegestaan binnen deze gele lijnen uw auto te parkeren. Op deze
wijze blijft de kruising vrij en overzichtelijk en kunnen kinderen op een veilige manier oversteken.
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Groepsouders 2018-2019
De afgelopen twee jaar hebben we op o.b.s. De Nijenoert gewerkt met groepsouders. Ook het komende jaar willen we weer
graag gebruik maken van groepsouders.
Hieronder nog even in een korte uitleg over taken van de groepsouder:
Een groepsouder heeft een organisatorische taak. Hij/zij biedt praktische ondersteuning bij festiviteiten en activiteiten van de
groep van zijn/haar kind. Deze praktische ondersteuning bestaat ook voor een belangrijk deel uit het werven van andere
ouders. De groepsouder benadert dan de andere ouders met het verzoek om mee te helpen bij festiviteiten en activiteiten
van de groep. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld: de sportdag, koningsspelen, leescircuit, lampions maken, projecten,
excursies, kerstcircuit. Ouders bereiken elkaar sneller en vaker. Een groepsapp wordt hiervoor gebruikt.
Per groep zouden we graag met 2 groepsouders willen werken. Ze kunnen elkaar bijstaan in de werkzaamheden, maar soms
ook vervangen bij eventuele afwezigheid van één van de twee.
Per schooljaar worden er 2 overlegmomenten gehouden met alle groepsouders om bevindingen met elkaar uit te wisselen.
De directie van de school is daarbij aanwezig. Aan het einde van dit schooljaar worden de taken van de groepsouders
geëvalueerd.
We willen u vriendelijk verzoeken zich aan te melden middels het strookje (einde nieuwsbrief) en deze in te leveren bij de
groepsleerkracht. Alvast bedankt voor de medewerking.
Leesouders gezocht
Binnenkort willen we op school weer starten met de leesmomenten voor alle groepen. We lezen dan weer op 2 vaste
momenten in de week van ongeveer 30 minuten. Ons doel is het leesniveau van onze leerlingen nog verder te verbeteren,
door de leerlingen meer leeskilometers te laten maken. Hiervoor gebruiken we verschillende leesvormen.
De vaste school leesmomenten zijn:
Woensdag van 8.30 – 9.00 uur
Vrijdag van 8.30 – 9.00 uur
We willen u vragen u middels het strookje (einde nieuwsbrief) aan te melden als hulpouder bij het lezen. Wanneer we de
organisatie rond hebben, kunnen we starten. Daarover ontvangt u dan bericht. Ons streven
is om woensdag 19 september te beginnen. Het strookje kan bij de groepsleerkracht
worden ingeleverd.
De week tegen het Pesten
Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep.
De Week Tegen Pesten helpt ons daarbij. Elk jaar in september doen scholen in het primairen voortgezet onderwijs mee met de Week Tegen Pesten. De Nijenoert ook. Dit schooljaar
is het thema: “Laat je zien”
De Week Tegen het Pesten is van 18 t/m 22 september.
Luizencontrole
Dinsdagochtend 10 september is er weer een luizencontrole. Daarom het verzoek aan uw kinderen om deze dag geen gel in
te doen en het haar ‘los’ te dragen. Tevens vraagt de groep controleurs om uitbreiding van het team. Wie kan er 5 keer per
schooljaar op de dinsdag na een vakantie helpen de controles uit te voeren? Door de uitbreiding van het team verlopen de
controles een stuk sneller. U kunt zich melden bij Peter Pijlman of opgave via strookje (einde nieuwsbrief).
Informatieavonden
Binnenkort verzorgen de leerkrachten weer de informatieavonden. De juiste data treft u aan op het aanmeldstrookje (einde
nieuwsbrief). De leerkrachten vertellen wat er in dit schooljaar in de groep allemaal gaat plaatsvinden. Graag uw naam
invullen en met hoeveel personen u de informatieavond(en) gaat bezoeken.
Voor de groepen 8 wordt binnenkort in overleg met RSG de Borgen een datum vastgesteld.
Wilt u het strookje bij de groepsleerkracht voor donderdag 13 september inleveren?


En toen was de zomervakantie alweer voorbij. We hebben deze week een goeie start gemaakt in de Zonnegroep!
Wel was het natuurlijk even wennen om weer naar school te gaan en voor de nieuwe kinderen in groep 1 was het
extra spannend. Maar de bekende kinderen uit groep 1 en 2 hebben heel goed geholpen.
Sven, Heven, Brent, Fleur, Lotte, daniel en Jayden welkom in de groep! We hebben kennis gemaakt met elkaar en
gewerkt over ‘naar school gaan’. Hier zullen we volgende week nog mee verder gaan.
 En ook nog een nieuwe juf in de klas. Bij deze wil ik me graag even aan jullie voorstellen. Ik ben Alja de Boer en
woon samen met mijn vriend en zoontje van twee jaar in Zevenhuizen. En misschien hadden jullie het al gezien, ik
ben in verwachting van ons tweede kindje. Ik hoop dat ik een leuke tijd tegemoet zal gaan in de Zonnegroep en op
de Nijenoert. Maar daar heb ik alle vertrouwen in! Op maandag en vrijdag is juf Jeanette in de Zonnegroep te vinden
en op dinsdag, woensdag en donderdag zal ik er zijn.
Vervolg van de Zonnegroep op de volgende pagina!
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Ook gaan we dit schooljaar verder met de speelplein klas. Op maandagochtend is juf Aly daar en op dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend is juf Jeanette in deze groep. Op de maandag komt de helft van groep 2 van iedere
kleuterklas. Op de andere dagen komen kleine groepjes kinderen van iedere kleuterklas bij juf Jeannette. Dit zijn
kinderen van groep 1.
We willen u vragen om uw kind goed passende gymschoenen mee te geven. Het liefst schoenen met goede zolen en
klittenband. De schoenen blijven op school in een krat boven de kapstokken.
De informatieavond is op maandag 1 oktober om 19.30 uur. Onderaan deze nieuwsbrief zit een opgavestrookje
voor die avond.
Fijn om iedereen weer terug te zien. In de vakantie was het lekker weer en konden de kinderen heerlijk spelen.
Welkom bij ons in de groep: Kristel, Leyla, Jochem, Max, Kay, Yara, Mila en Safira. We wensen alle kinderen een
heel fijn schooljaar toe.
Er ligt een weekschema op de kast. Als u iets wilt doorgeven kunt u dat zelf noteren op de agenda. Zo hoeft u ook
niet lang te wachten.
We vragen u om goed passende gymschoenen mee te geven aan uw kind. Het liefst schoenen met goede zolen en
klittenband. De schoenen blijven op school in een krat boven de kapstokken.
Er is een speelpleinklas gevormd op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen. Op de maandag komen
de helft van groep 2 van iedere kleuterklas bij juf Aly. Op de andere dagen komen kleine groepjes kinderen van
iedere kleuterklas bij juf Jeannette. Dit zijn kinderen van groep 1.
De informatieavond is op maandag 1 oktober om 19.30 uur. Onderaan deze nieuwsbrief zit een opgavestrookje
voor die avond.
Fijn om iedereen weer terug te zien na de zonnige vakantie!
Welkom bij ons in de groep: Ruby, Senna, Norah, Tyler en Alicia.
Op maandagochtend gaan de kinderen van groep 2 naar het speelpleinklasje bij juf Aly. Op dinsdag, woensdag en de
donderdag ochtend gaan er steeds een paar kinderen van groep 1 naar het klasje bij juf Jeanette.
Op maandag komt Suzanne bij ons in de klas voor haar stage periode.
De groepsouders voor dit schooljaar zijn de moeder van Lieke en Claudia. Graag even uw naam en telefoon
nummer opnieuw doorgeven voor de groepsapp!!
We vragen u om goed passende gymschoenen mee te geven aan uw kind. Het liefst schoenen met goede zolen en
klittenband. De schoenen blijven op school in een krat boven de kapstokken.
De informatieavond is op maandag 1 oktober om 19.30 uur. Onderaan deze nieuwsbrief zit een opgavestrookje
voor die avond.
Fijn weekend gewenst.
De eerste week zit er weer op. Allemaal gespannen kopjes maandag inclusief de juf. Maar het was erg leuk. De
kinderen zijn erg leergierig.
Samen hebben we gelijk een naam bedacht voor de groep. Iedereen had heel veel leuke ideeën en twee namen
hebben we samen kunnen voegen. De groep heet vanaf nu De Regenboogbijtjes.
De groepsapp is aangemaakt. De moeder van Kevin is de groepsouder. Ouders die graag toegevoegd willen worden
kunnen dit aangeven bij de leerkracht of bij de moeder van Kevin Biegel.
Donderdag hebben we een nieuwe leerling verwelkomd. Pascal welkom in De Regenboogbijtjes groep!
De kinderen van groep 3 hebben al twee letters geleerd namelijk de i en de k en ze kunnen nu ook al een woordje
schrijven namelijk; ik.
Met rekenen zijn we bezig van 1 t/m 6 en hoeveelheden herkennen en tellen.
De kleuters hebben prachtige regenboogbijtjes gekleurd in de kleuren van de regenboog. De eerste werkjes hangen
al in de groep. Kom gerust een kijkje nemen.
De informatieavond is op dinsdag 18 september om 19.00. Onderaan deze nieuwsbrief zit een opgavestrookje voor
die avond.



De allereerste week in groep 3 zit er alweer op. Wat was het maandag spannend (ook voor de papa’s, mama’s en de
juf!), maar wat hebben we het leuk gehad! Om 8.45 vroeg de eerste leerling: ‘Juf, wanneer gaan we wat leren?’. Alle
kinderen zijn enorm gemotiveerd en leergierig, leuk om te zien!
 We hebben deze week al een hoop nieuwe dingen geleerd. We kunnen het woordje ‘ik’ al lezen én schrijven. We
kunnen al heel goed tellen. We weten wat meer, minder en evenveel is. En we kunnen al het aantal ogen op
dobbelstenen en dominostenen tellen, knap hoor!
Vervolg van groep 3B op de volgende pagina!
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We hebben deze week ook al gegymd, geknutseld, getekend, gekleurd, gespeeld en nog veel meer!
Nog even voor de duidelijkheid: de gymtijden zijn op maandagmiddag van 13.00 - 13.45 en op donderdagochtend van
8.30 - 9.15. Op beide dagen mogen de kinderen direct na de bel met hun gymtas naar de kleedkamer lopen. Het is
de bedoeling dat de leerlingen gymkleren aan hebben en gymschoenen of blote voeten. Daarnaast mogen er geen
sieraden/horloges worden gedragen tijdens de gymles. Douchen doen we nog niet in groep 3.
De informatieavond is op maandag 17 september om 19.00. Onderaan deze nieuwsbrief zit een opgavestrookje voor
die avond. Graag even invullen en inleveren bij de juf, dan weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Over een paar weken starten we met het leescircuit. Dit houdt in dat kinderen 2x per week een half uur kunnen
lezen met een ouder/opa/oma/etc. Dit is erg zinvol en zouden we graag willen voortzetten. Groep 3 begint hiermee
na de kerstvakantie, maar het zou fijn zijn als er nu al ouders zijn die hierbij zouden willen helpen. Mocht u interesse
hebben, onderaan de nieuwsbrief vindt u een opgavestrookje.
Wat hebben al veel kinderen een beker mee in plaats van een pakje drinken, fijn! Zo gebruiken we met elkaar steeds
minder plastic. Op het aanrecht in de klas staat een zwarte bak waar de bekers in kunnen staan zodat ze niet in de
tas gaan lekken.
Zoals jullie weten was juf Nynke deze week helaas ziek. We wensen juf Nynke heel veel beterschap en hopen dat ze
er zo snel mogelijk weer is. Jullie worden hiervan op de hoogte gehouden.
Fijn weekend!
De eerste schoolweek zit er alweer op. De kinderen zijn al flink aan het werk geweest.
Nog even voor de duidelijkheid: de gymtijden zijn op maandagmiddag van 14.30 - 15.15 en op donderdagmiddag
van 13.00 - 14.15. De kinderen gaan na de kerstvakantie ook douchen
De informatieavond is op woensdag 26 september om 19.30. Onderaan deze nieuwsbrief zit een opgavestrookje
voor die avond. Graag even invullen en inleveren bij de juf, dan weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Onder aan deze nieuwsbrief zijn nog veel meer opgavestrookjes, o.a. voor leesmoeders. Zie hiervoor ook elders in
de nieuwsbrief.
Een aantal kinderen hebben in de vakantie een Leestas mee naar huis gekregen. We hebben nog niet alle tassen
terug.
De kinderen hebben afgelopen maandag hun Leefstijlboek mee naar huis gehad, deze moet uiterlijk maandag weer
mee naar school.
Zo, dat was al weer de eerste week. Allemaal gezond verkleurde koppies, die er erg veel zin in hebben. We hebben
deze eerste week al heel wat werk verzet. Juf Greet , Juf Myrna en Meester Jantinus zijn trots op jullie. We hopen er
een leuk en leerzaam jaar van te maken.
Groep 5 is begonnen met “Snappet” (het werken op de tablet,) even wat startprobleempjes hier en daar, maar
inmiddels werk het systeem naar behoren.
Op donderdag- en vrijdagmorgen hebben we gym. De kinderen gaan na afloop even douchen, dus graag een
handdoek mee.
Het werken aan de “plastic-arme school” krijgt al goed gestalte in onze groep. We zien geen drinkpakjes en plastic
verpakkingen meer. Fantastisch, hou zo vol!
De informatieavond is op dinsdag 18 september om 19.00 uur. Graag opgeven via het strookje onderaan de
nieuwsbrief.
Mochten er dringende vragen zijn, schroom niet maar kom gerust even in de klas. (Graag wel even op een goed
moment, dus niet vlak voor de les.)
Tot slot wensen we iedereen een heel fijn weekend toe.
De eerste week zit er alweer op! Wat fijn jullie allemaal uitgerust en gezond te zien!
Het was een erg leuke week! We zijn gestart met het werken op tablets, dat heet Snappet. We vinden het
fantastisch! Er wordt dan ook al erg serieus en heel stil gewerkt, top! Op de tablet maken we rekenen, taal en
spelling. De rest van de vakken maken we nog gewoon in schriften.
De informatieavond is op dinsdag 18 september om 19:00. Graag opgeven via het strookje in deze
nieuwsbrief. Komt allen komt allen! Belangrijk en leuk!
Op donderdag en vrijdag hebben we gym, iedereen gaat na afloop douchen, dus de handdoek niet vergeten.
Op maandag, woensdag en donderdag is meester Sven onze hulpmeester. Het gehele jaar loopt hij stage bij ons in
de klas. Welkom meester Sven!
We zien al veel kinderen die in de pauze geen etenswaren verpakt in plastic meer mee hebben, super! Ga zo door!
De deur staat altijd open, kom gerust in de klas voor vragen of iets anders, u bent welkom! (vlak voor de les is niet
het meest handige moment).
Alvast een heel fijn weekend! Lekker bijtanken van de eerste week!
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De eerste schoolweek is weer voorbij gevlogen! We hebben deze week kennis gemaakt met Snappet. De tablets en
het programma deden het nog niet allemaal even goed, maar we hebben al wel wat lesjes rekenen en spelling
gedaan. Ook hebben we al een lesje Natuur gehad, dat ging over energie.
De eerste helft van het school jaar is er nog een derde juf in onze klas. Willemijn Smit. Zij zal op maandag, dinsdag
en woensdag regelmatig de lessen verzorgen. Jaja, dus juf Willemien en Juf Willemijn, Zij zal ook bij de
informatieavond en oudergesprekken aanwezig zijn.
De eerste weken van het schooljaar zijn we intensief bezig met de gouden weken. We doen spelletjes en andere
activiteiten met elkaar om een goed pedagogisch klimaat te creëren in de groep. Ook hebben we samen nieuwe
afspraken gemaakt voor in de klas.
Op woensdag en vrijdag hebben de kinderen gymnastiek. Vergeet dus niet een handdoek mee te geven.
Kinderen die niet kunnen/mogen douchen na de gymles, daar ontvangen wij graag een briefje of mail van.
Informatieavond: donderdag 20 september om 19.00 uur. Graag opgeven via het strookje achter in de nieuwsbrief.
Tot slot wensen we iedereen een heel fijn schooljaar toe. Kom gerust binnen als er vragen zijn.
Juf Dagmar, Juf Willemijn en juf Willemien
De eerste schoolweek zit er weer op en wat is deze week voorbij gevlogen! We hebben voor het eerst met de
tablets op Snappet gewerkt en dat was toch nog wel even wennen. Niet alle tablets kwamen goed op gang en dus
moesten we even weer op papier opdrachten maken.
We hebben deze week een aantal Energizers gedaan (korte tussendoortjes waarbij de groeps-positiviteit centraal
staat). Ook hebben we een collage gemaakt waarbij we elkaar voor moesten stellen en zo nieuwe dingen over elkaar
te weten kwamen! Juf Marloes is begonnen met de verjaardagskalender. Ook hebben we onze voeten geschilderd en
samen de klassen/schoolafspraken besproken. We hebben een top 3 gemaakt van de belangrijkste afspraken in de
klas en deze afspraken hangen inmiddels op ons databord. Ook hangt op het databord een gevoelsmeter. Wanneer
de kinderen de klas binnen komen of de klas uitgaan (binnenkomst/pauze/uitgaan van school) mogen ze hun
naamkaartje verschuiven op de gevoelsmeter. Hoe voel jij je? Blij, verdrietig of boos en waarom? Dit kan heel kort in
de klas besproken worden, maar wil een kind er niets over kwijt in de klas dan bespreekt de leerkracht het gevoel
met het kind zelf even één op één.
De kinderen hebben het woordpakket van thema 1 voor spelling mee naar huis gekregen. De kinderen van groep 6b
krijgen altijd aan het begin van een thema het woordpakket mee naar huis om te oefenen. Wanneer de
toetsen/dictees worden afgenomen wordt vroegtijdig in de nieuwsbrief vermeld. Begin wel alvast direct met het
oefenen van de spellingsregels en de woorden zodra het woordpakket mee naar huis is.
We hebben de tafels even weer na de vakantie herhaald. Veel kinderen vinden de tafels van 6, 7, 8 en 9 lastig en bij
sommige kinderen zijn de tafels in de vakantie een klein beetje weggezakt. Oefen thuis ook de tafels! In groep 6
werken we veel met de tafels en het is erg belangrijk dat de kinderen dit bijhouden.
Kinderen die niet kunnen/mogen douchen na de gymles, daar ontvangen wij graag een briefje of mail van.
Vanaf maandag krijgen we een extra juf in de klas: juf Romee, zij zit in het 2e jaar van de Pabo en komt tot de
herfstvakantie iedere maandag en dinsdag bij ons in de groep stage lopen.
Informatieavond: donderdag 20 september om 19.00 uur. Graag opgeven via het strookje achter in de nieuwsbrief.
Een fijn weekend gewenst.



Nieuw: Een nieuw lokaal, twee nieuwe juffen , een nieuw schooljaar. We gaan er een goed en leerzaam jaar van
maken!
 Ook dit jaar werken we met tablets om er rekenen-, taal -, en spellinglessen mee te oefenen. Voor het vak rekenen
heb je voor bijna alle soorten bewerkingen tafels nodig. Het is dan ook erg belangrijk ze heel vlot uit je hoofd te
kennen. De tafel van 1 t/m 10 door elkaar. Zijn ze weggezakt of zaten ze nog niet voldoende in je hoofd: Thuis
oefenen!
 Om een goed handschrift te hebben, te oefenen en te houden, wordt een vulpen of een stabilo-pen gebruikt. In
groep 4 krijgen alle kinderen een vulpen van school. Die kan in principe mee tot en met groep 8. Het blijkt dat niet
iedereen er (nog) een heeft. Wilt u dan zelf zorgen voor een goede vulpen?
 Tussendoor proberen we elkaar nog beter te leren kennen met behulp van spelletjes, vragen in de brievenbus en
gesprekjes. Samen gaan we volgende week afspreken waar we als groep aan willen gaan werken om te groeien in
samenwerking, zelfstandigheid, logisch- en kritisch nadenken en onderzoeken.
 Fijn om te zien dat groep 7A al behoorlijk plastic-arm is. Houden zo!
 Donderdag hebben we in de sporthal gastlessen gevolgd die werden verzorgd door de basketballers van Donar. Zie
maar eens een bal door een net te werpen als er een man van 2.10 m voor je neus staat...
Vervolg van groep 7A op de volgende pagina!
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Susan (de moeder van Thomas) en Laura (de moeder van Dione en Josine) zijn dit schooljaar onze groepsouders. Ze
zijn de eerste week na de vakantie al begonnen met organiseren van begeleiding voor ons bezoek aan de sporthal.
Geweldig dat jullie dit zo snel konden oppakken.
Tijdens de informatieavond zullen Anne- Marie en Greet uitleg geven over het reilen en zeilen van groep 7 . U bent
van harte uitgenodigd op woensdag 19 september om 19.30 uur. Graag het strookje hiervoor invullen (einde
nieuwsbrief).
De eerste week in zit erop. We zijn fris begonnen, iedereen is weer terug van vakantie, niets gebroken. Groep 8
mocht beginnen met een nieuwe Snappet Chromebook. Voor sommigen wel wat opstartproblemen, maar nu zijn
we los. Ook kan nu thuis worden gewerkt aan de lessen. Graag niet vooruitwerken. We geven binnenkort uitleg.
Deze eerste weken worden ook wel de Gouden Weken genoemd. We zijn bezig met Energizers om de
samenhorigheid (nog meer) te bevorderen.
Donderdag hebben we in de Topsporthal een clinic van de spelers van Donar gehad. Veel scholen met veeeel
leerlingen deden hieraan mee.
De informatieavond voor groep 7B zal zijn op: woensdagavond 19 september om 19.30 uur in het eigen lokaal. Zie
hiervoor ook de aankondiging in het begin van de Nieuwsbrief.
Sinds dit schooljaar ben ik, Stephanie, nieuw op de Nijenoert. Op de maandag sta ik voor de groep. Afgelopen
maandag was mijn eerste dag samen met de leerlingen. We hebben een leuke eerste dag gehad waarin we
voornamelijk bezig zijn geweest met creatieve activiteiten op sociaal- emotioneel gebied. Zo hebben we samen een
paspoort gemaakt en een graffiti boodschap op het plein gekrijt! Een mooie start van het schooljaar!
De eerste schoolweek zit er weer op! Groep 8 mocht starten op een nieuw Snappet Chromebook.
Deze eerste weken worden ook wel de Gouden Weken genoemd. We doen regelmatig een spelletje tussendoor
(een Energizer). Dit leidt tot een positieve sfeer in de groep.
Donderdag hebben we in de sporthal gastlessen gevolgd die werden verzorgd door de basketballers van Donar. Het
was een leuke, actieve clinic!
Tot slot wensen we iedereen een heel fijn schooljaar toe. Kom gerust binnen als er vragen zijn.
Meester Werner en juf Mascha.

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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 Aanmeldingsstrookje voor het leescircuit 
Naam:

__________________________________________________

Ouder van: :

__________________________________________________

uit groep: __________________

wil graag hulpouder zijn bij het lezen en wel op de volgende dagen. Hieronder aankruisen a.u.b.
 woensdag van 8.30 – 9.00 uur

 vrijdag van 8.30 – 9.00 uur

Aanmeldingsstrookje voor de informatieavond 
Groepen

Datum

Tijd

Zonnegroep
Wolkengroep
Sterrengroep
2/3A
3B
4A
4B/5B
4/5A
6A
6B
7A
7B

1 oktober
1 oktober
1 oktober
18 september
17 september
26 september
18 september
18 september
20 september
20 september
19 september
19 september

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

Aantal
pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.

Naam:
___________________________________

Aanmeldingsstrookje voor de luizencontrole
Naam:

__________________________________________________

Ouder van: :

__________________________________________________

uit groep: __________________

geeft zich op als “luizenmoeder/vader”.

Aanmeldingsstrookje voor de groepsouder
Naam:

__________________________________________________

Ouder van: _____________________________

uit groep:______________

meldt zich aan als groepsouder.
Telefoon:_________________________

Emailadres:

Opgavestrookje voor groepslijst dochter/zoon
Naam:____________________________ ouder van _____________________________________________________
wil graag de groepslijst ontvangen van groep(en): _________________________
Op de groepslijst naast de naam de volgende gegevens vermelden:  adres /  telefoonnummer (kruis 1 of beide aan)
Handtekening: ___________________________________
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