Voor uw agenda
Margemomenten voor de maand september:
Maandag 17 september groep 1 t/m 8
Leefstijl-opfrisdag
Teamscholing
Maandag 17 september is er een trainingsdag voor alle medewerkers van onze
school. De trainingsdag betreft het gebruik van onze methode Leefstijl. We
hopen die dag weer nieuwe ideeën op te doen. Alle leerlingen zijn die dag vrij.

maandag 17 september
Margedag groep 1 t/m 8 i.v.m. cursus team
19.00 uur Informatieavond groep 3B
19.30 uur OV vergadering

dinsdag 18 september
8.30-12.30 uur Scholing IB-directie
18.30 uur Informatieavond groep 2/3A
19.30 uur Informatieavond groep 4/5A
19.30 uur Informatieavond groep 4B/5B

woensdag 19 september
9.00 uur overleg nieuwe privacywet (Peter)
12.30 uur vergadering Onderbouw
Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 7
19.30 uur Informatieavond groep 7A
19.30 uur Informatieavond groep 7B

donderdag 20 september

13.00 uur Gastles Mantelzorg gr. 7 en 8
Geen plastic meer
15.30 uur vergadering Middenbouw
Voor de vakantie en in het begin van dit schooljaar hebben we uw
19.00 uur Informatieavond groep 6A
medewerking gevraagd om het gebruik van plastic te verminderen. Dit is na
19.00 uur Informatieavond groep 6B
bijna twee weken weer naar school echt te merken. Onze plastic afvalbakken
zijn bijna niet meer gevuld. Er ligt minder afval rond de school. We zijn heel
tevreden over hoe het de eerste twee weken is gegaan. We blij met uw steun. Samen lukt het om dit tot een succes te
maken. In alle groepen gaan leerkrachten uiteraard aandacht besteden aan het plastic-afval-probleem.

Kindervrijmarkt tijdens Memory Walk
Zaterdag 29 september wordt voor de 10e keer de Memory Walk (Stappen tegen Dementie) georganiseerd. Met de opbrengst van de
wandel- en fietstochten is het mogelijk om elke maand een Alzheimer Café te organiseren. Dit jaar is er ook een Kindervrijmarkt.
Zit je op de basisschool en wil je je overtollige speelgoed verkopen? Je kunt bij de Van Panhuysschool een gratis verkooppplaats
krijgen bij de Fancy Fair van de Memory Walk. De Fair, met muziek en een informatiemarkt, is van 11.30-16.00 uur.
Aanmelden is noodzakelijk en kan via de mail: tamelingpaul@gmail.com
Voor meer informatie kijkt u op: http://www.memorywalkleek.nl









De kinderen hebben deze week geoefend om hun eigen naam te schrijven en ze hebben hun ‘eigen school’ gemaakt.
De mooie werkstukken zijn te bewonderen in de klas. Ook zijn we met tellen bezig geweest: cijfers benoemen en
hoeveel vingers horen erbij.
Volgende week gaan we werken over: kleuren, vormen en cijfers.
Aanstaande maandag zijn de kinderen vrij i.v.m. een scholingsdag voor de leerkrachten.
De moeder van Savannah en Kayleigh wil dit schooljaar weer onze groepscontactouder zijn. Heel fijn! In de klas ligt
een lijst bij de deur waar iedere ouder zijn/haar naam en telefoonnummer op kan invullen zodat deze in de
groepsapp kunnen worden toegevoegd. De WhatsApp groep zal alleen voor informatieverstrekking worden
gebruikt.
In de pauze nemen kinderen vaak cherrytomaatjes en druiven mee. Erg lekker en gezond. Wel vragen wij u ze te
halveren. Dit i.v.m. de veiligheid (verstikkingsgevaar).
Wij wensen u een fijn weekend.

O.b.s. De Nijenoert, een

school.

1


































De moeder van Sem en de moeder van Ralph zijn de groepscontactouders van dit schooljaar. De groepsapp is
aangemaakt en werkt al. Fijn dat dit weer zo goed verloopt!
Kinderen mogen hun gymschoentjes op school houden. Als het straks regent of kouder wordt maken we gebruik
van het speellokaal. Het liefst zien we gymschoenen met een stevige zool en klittenband. Ook is het handig als de
naam op beide schoenen staat. De schoenen kunnen in de bak boven de kapstok. Zorgt u voor goed passende
schoenen?
In de pauze nemen kinderen vaak cherrytomaatjes en druiven mee. Erg lekker en gezond. Wel vragen wij u ze te
halveren. Dit i.v.m. de veiligheid (verstikkingsgevaar).
Maandag a.s. zijn alle kinderen de hele dag vrij. De leerkrachten hebben een scholingsdag.
Dinsdag is juf Petra afwezig en komt er vervanging.
Woensdag is Isabella voor het laatst op onze school. Ze gaat verhuizen naar Groningen.
We zijn nu bezig met het maken van de verjaardagskalender. Volgende week werken we over kleuren en cijfers.
Wij wensen u een fijn weekend.
Wij hebben deze week olifanten en giraffes gemaakt n.a.v. het boekje Bij opa en oma logeren. Jimmy en Lisa gaan
met opa en oma een dagje naar de dierentuin.
Liedje: Dikke, dikke olifant heb jij al ontbeten? Dikke, dikke olifant wat heb jij gegeten? 10 emmers met water , een
kruiwagen brood en daarom ben jij zo vreselijk groot!
Maandag zijn de kinderen de hele dag vrij!
In de pauze nemen kinderen vaak cherrytomaatjes en druiven mee. Erg lekker en gezond. Wel vragen wij u ze te
halveren. Dit i.v.m. de veiligheid (verstikkingsgevaar).
Wij wensen u een fijn weekend.
Wat hebben de kinderen weer hard gewerkt deze week! Het is altijd weer bijzonder te zien hoe snel de kinderen
alles oppakken en hoe graag ze willen leren!
Deze week hebben de kinderen de M en de S geleerd. De eerste woordjes worden geschreven. Met rekenen
hebben we geleerd om handig te tellen d.m.v. turven. De streepjes zetten in die kleine vakjes die daarvoor bestemd
zijn is nog erg moeilijk, maar ook dit gaat vast goed komen. We blijven oefenen.
De methode VLL heeft een thuisversie leerlingsoftware. We hebben op school allemaal kennis gemaakt met Zoem
de Bij en het hutje op de Puddingboomplein. (Vraag de kinderen voor eventuele uitleg, zij zullen dat prima kunnen
vertellen). Eerdaags zullen de ouders via de mail een wachtwoord ontvangen zodat de kinderen thuis verder kunnen
oefenen. Het advies is om dit programma te openen via Google Chrome.
Dinsdag 18 september is de informatieavond. Deze start niet om 19.00 maar om 18.30!!! Zou fijn zijn als alle ouders
aanwezig zijn Het is altijd fijn om andere ouders te leren kennen en te weten wat de kinderen allemaal doen in de
groep! Dus papa's en mama's... de koffie staat klaar vanaf 18.20!
Maandag zijn de kinderen vrij!!
Woensdag 19 september starten de eerste 10 minuten gesprekken.
Fijn weekend!
Wat fijn dat juf Nynke weer beter is! En wat hebben we hard gewerkt deze week. We hebben met taal twee nieuwe
letters geleerd, de ‘m’ en de ‘s’. We kunnen nu al korte woordjes lezen zoals mik en sik.
Met rekenen hebben we geleerd om handig te tellen d.m.v. turven. Dit was in het begin best lastig, maar met een
kort spelletje ging het al een stuk beter.
Aanstaande maandag is er een margedag. ‘s Avonds is de informatieavond voor de ouders. We hopen dat alle
ouders er zullen zijn. Het is fijn om alle ouders te leren kennen en te weten wat de kinderen allemaal doen in de
groep.
Woensdag 19 september starten de eerste 10 minuten gesprekken.
Vrijdag hebben we de plekjes in de klas weer gewisseld. De meeste kinderen zitten nu op een ander plekje.
Fijn weekend!
Deze week is de brief voor de kennismakingsgesprekken voor volgende week meegegeven. Als u op het aangegeven
tijdstip niet kunt, wilt u dan onderling ruilen en het doorgeven aan de leerkracht.
We hebben bij taal geleerd wat een zin is en met rekenen oefenen we splitsen tot 20.
Maandag hebben we een margedag. De meesters en juffen gaan dan op cursus.
Fijn weekend!
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En dat was al weer week 2. Ook deze week is er weer flink gewerkt!
A.s. maandag is er een margedag. De meesters en juffen hebben een cursus.
Dinsdag aanstaande is de voorlichtingsavond. Let op! De aanvangstijd is veranderd de aanvang was 19.00 uur
maar is nu 19.30 uur geworden. Ouders die zich nog niet hebben opgegeven kunnen dat alsnog doen!
Woensdag 19 september en op maandag 24 september zijn de kennismakingsgesprekken. Als de geplande tijd niet
uitkomt dan graag onderling proberen te ruilen en dit dan even doorgeven aan de leerkracht. Komt u er helemaal
niet uit, dan even contact opnemen met meester Jantinus.
We wensen iedereen een fijn weekend.

Zo de tweede week zit er alweer op! Het ging erg goed! We wennen steeds meer aan het werken met de tablet,
het stil en geconcentreerd werken en het zitten in een groepje. Super! We werken samen in ons tafelgroep, alleen
of met de hele groep. Deze klas heeft al twee hele trotse juffen!
A.s. maandag hebben alle kinderen een margedag. De juffen en meesters hebben deze dag een cursus.
Let op! A.s. dinsdag is de informatieavond, deze start om 19:30 (in plaats van 19:00 zoals eerder
stond vermeld). Sommige ouders hebben zich nog niet opgegeven, dat kan nog altijd! Graag zelfs!
(Mag ook gewoon op een los briefje of mondeling hoor!) Het is fijn om elkaar te leren kennen en te horen wat er
allemaal gaat gebeuren in het schooljaar groep 4/5a. De koffie en thee staat klaar, iedereen is welkom!
Maandag 24 september en dinsdag 25 september zijn de 10-min.gesprekken. Deze gesprekken staan in het teken van
kennismaken. Er zijn een aantal ouders die graag willen ruilen met hun tijd. I.v.m. de privacywetgeving mogen we
geen telefoonnummers meer vermelden. U kunt misschien eventuele ruilingen in de groepsapp of op het plein
regelen. Graag daarna even doorgeven aan de juf.
We merken soms dat er kinderen ‘s morgens of ‘s middags wel eens te laat op school komen. Om 8:25 en 12:55
gaat de eerste bel. Het is de bedoeling dat alle kinderen dan op school zijn, zo kan er bij de tweede bel, om 8:30 en
13:00 gestart worden in de klas. Wilt u er een beetje op letten dat uw kind op tijd op school is?
We wensen iedereen een heerlijk weekend!

Het woordpakket van blok 1 is mee naar huis gegaan. De datum van het controle dictee komt in de nieuwsbrief.
We hebben afgelopen week regelmatig geoefend met de tafels, het zit er bij iedereen nog niet helemaal in! Al
swingend door de klas zijn we aan het oefenen geweest! Blijf thuis ook flink oefenen, volgende week willen we de
eerste tafeltoets afnemen.
Met rekenen zijn we begonnen met de breuken, wat is ½ (de helft) en wat betekent ¼ (een kwart), hoe reken je 2/5
deel van 20 uit?
Aanstaande maandag hebben de kinderen een marge dag. Alle leerkrachten volgen die dag een cursus.
Woensdag 19 september en maandag 24 september staan de kennismakingsgesprekken gepland.
Donderdagavond 20 september om 19.00 uur is onze informatieavond.
Een heel fijn weekend allemaal!

We hebben veel geoefend met de tafel van 6, ook hebben we ‘gejogd’ op de tafel van 6. Wat een feest! We merken
dat veel kinderen de tafels nog niet geautomatiseerd hebben, blijf thuis veel oefenen, ook met de tafels die volgende
week centraal staan  de tafel van 6 & 7. We zijn begonnen met breuken, wat is ½ (de helft) en wat betekent ¼
(een kwart), hoe reken je 2/5 deel van 20 uit?
Bij taal hebben we het over het onderwerp, de persoonsvorm en het gezegde gehad.
Juf Romee heeft deze week haar eerste les Natuur & Techniek gegeven.
De kinderen hebben zich ingeschreven op de ‘boekenkringlijst’ die aan de deur hangt. Maandag 1 oktober starten we
met de boekenkring. Denkt u er aan dat uw kind het voorbereidingsformulier mee terug naar school neemt i.v.m. de
boordeling.
Aanstaande dinsdag gaan we met de klas naar de bibliotheek, iedereen mag 1 boek lenen en op school lezen. Over
4/6 weken gaan we de boeken ruilen of verlengen. We willen de kinderen enthousiast maken om te gaan lezen.
Maandag is er een margedag voor de leerlingen. De leerkrachten hebben die dag een cursusdag.
Donderdag 20 september om 19.00 uur is onze informatieavond.
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend.
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We hebben de afgelopen week voor het eerst gewerkt aan de taakbrief van groep 7. De taken worden wat
uitgebreid en zelfstandigheid en concentratie zijn belangrijke “gereedschappen” om goed te werken en te studeren.
Ons motto van dit jaar is “In groep 7A voel ik me thuis”. We hebben besproken wat belangrijk is om te kunnen en
van elkaar te weten als we dat voor iedereen waar willen maken. De blij- ,boos- en verdrietig meter kan daarbij
helpen. Na een pittig gesprek op donderdagmiddag hebben we afgesproken dat rustig kunnen werken en goed naar
elkaar kunnen luisteren erg belangrijk zijn en dat we geroep door de klas en geruzie in de pauze niet bij het motto
vinden passen. Meerdere kinderen geven aan daarin last van anderen te hebben. De komende tijd gaan we verder
oefenen om ons doel te bereiken.
Aanstaande dinsdag gaat het eerste woordpakket mee naar huis. Het eerste controledictee staat op het programma
voor dinsdag 2 oktober.
Maandag is een cursusdag voor alle leerkrachten, een margedag voor de leerlingen.
Woensdag 19 september om 19.30 uur is de informatieavond van groep 7A.
Op woensdagmiddag 19 en maandag 24 september staan de 10-minutengesprekken gepland. De uitnodiging is
afgelopen dinsdag meegegeven naar huis.
Fijn weekend!

Na enige opstart probleempjes met de tablets en Chromebooks, zijn we nu dan echt goed begonnen. Donderdag
gingen we met de eerste taakbrief aan de slag. Eigen initiatief en planning komen hierbij kijken. De taakbrieven gaan
vrijdag mee naar huis.
We hebben ook een motto voor onze klas : - Als je je gevoelens uit, word je een stuk leuker. Hierover kan natuurlijk veel worden gepraat. Ook zijn er 6 regels besproken die we in de groep aanhouden. Maar er
kan nu al gezegd worden dat er een goede sfeer heerst in groep 7B/8B.
Maandag is er dus een margedag. De leerlingen mogen dan thuisblijven. De leerkrachten krijgen een trainingsdag van
de methode Leefstijl.
Volgende week krijgen de leerlingen het eerste woordpakket mee naar huis. Er wordt dan ook doorgegeven
wanneer de toetsen/ dictees zijn.
Woensdagmiddag 19 september zijn de 10-minutengesprekken en op dezelfde dag om 19.30 uur de informatieavond
van groep 7B. Op maandag 24 september de resterende 10-minutengesprekken.
Fijn weekend!

Maandag is er een margedag. De leerkrachten hebben dan een scholingsdag m.b.t. de methode Leefstijl.
Volgende week krijgen de leerlingen het eerste woordpakket mee naar huis. Er wordt dan ook doorgegeven
wanneer de dictees zijn.
Ook bij ons zijn het de zogeheten gouden weken. Dat betekent dat we extra tijd en aandacht besteden aan de
groepsvorming en de bijbehorende sociaal-emotionele aspecten. We hebben in de klas al gedanst, Energizers gedaan,
een stoelendans gehad en aan ochtendgymnastiek gedaan.
We hebben ook twee groepsafspraken gemaakt in de groep. De eerste gaat erover dat we het belangrijk vinden dat
het gezellig is in de groep en de tweede over het naar elkaar luisteren. Tussen deze pedagogische activiteiten door
wordt er ook gewoon gewerkt aan zowel de lesinhoud als aan het stimuleren van zelfstandigheid, zelfoplossend
vermogen en zelfreflectie op de individuele leerdoelen.
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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