Voor uw agenda
Margemoment voor de maand oktober:
Woensdag 10 oktober groep 1 t/m 8

i.v.m. Quadratendag

Leefstijl-cursusdag
Maandag 17 september heeft het team van de Nijenoert een cursusdag Leefstijl
gehad. Leefstijl is onze methode voor sociale vaardigheidstraining. Alle
medewerkers waren bij dit scholingsmoment betrokken. Onder leiding van een
enthousiaste trainer hebben we de hele dag allerlei nieuwe ideeën opgedaan
omtrent verschillende thema’s. U moet daarbij denken aan: gevoelens,
communicatie, ouderbetrokkenheid, veilig klimaat, zelfvertrouwen.
Met de nieuwe, verfrissende ideeën gaan we als team mee aan de slag. Dat
zullen uw kinderen ook merken. We houden u op de hoogte van de activiteiten
in de groepen. Blijf hiervoor de nieuwsbrief volgen.

maandag 24 september
Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 7

dinsdag 25 september
15.30 uur Bovenbouwoverleg
Kennismakingsgesprekken groep 4/5A

woensdag 26 september
Start Kinderpostzegelactie door groep 7
19.30 uur Informatieavond groep 4A

Informatieve ouderavond
Maandag 15 oktober vindt de informatieve ouderavond van de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad plaats. Dit is
een avond voor alle ouders van onze school en mag u niet missen. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. De uitnodiging
kunt u binnenkort verwachten via de mail.
Oproep versiercommissie
De versiercommissie van school is op zoek naar grote stukken stof die we kunnen gebruiken bij de aankleding tijdens het
versieren in de verschillende thema's.
Ook willen we graag weer een oproepje doen voor enthousiaste ouders die mee willen helpen in de versiercommissie.
We komen woensdag 17 oktober om 8.30 uur weer bij elkaar in de hal van de school om de school weer om te toveren in
de herfstsferen. Wil je meer informatie of heb je zin om ons te helpen dan kun je dit op school aangeven of kom gezellig langs
op woensdag 17 oktober.
Vriendelijke groet, Luchella de Vries Fennema
Versiercommissie






Agelopen maandag hebben we een cursus Leefstijl gehad waar we veel van hebben opgestoken.
We werken deze week over vormen en kleuren. We doen zoekspelletjes en trekken vormen om.
Hoe zien cirkels eruit, vierkanten, rechthoeken en driehoeken.
Fijn weekend.





We werken deze week over vormen en kleuren. We doen zoekspelletjes en trekken vormen om.
Hoe zien cirkels eruit, vierkanten, rechthoeken en driehoeken. We doen ook voelspelletjes.
Isabella is deze week verhuisd. We wensen haar veel plezier toe op de nieuwe school in Groningen.
Aangeleerd liedje : Rood, rood, ik heb geen rood , ik moet nog rood gaan zoeken, hier in alle hoeken....
Fijn weekend.






We werken over vormen en kleuren. Themaboek: het kleurenwinkeltje.
Versje: appeltje rood appeltje rond, ik eet je op dat is gezond.
Welkom bij ons in de groep: Milan Aalders.
Fijn weekend.

O.b.s. De Nijenoert, een

school.
































Er is weer hard gewerkt deze week en er is weer veel geleerd. De kinderen kennen de letters i, m, s, p en aa. Er
wordt dagelijks geoefend achter de computer met Zoem de Bij. Het is wel te merken dat de kinderen erg leergierig
zijn. Ouders hebben een mail met inlogloggegevens ontvangen zodat kinderen thuis ook aan de slag kunnen. De
kinderen kunnen de hut steeds mooier maken! Geweldig!
Rekenen blok 1 is vandaag afgerond met een toets. De kinderen hebben het keurig gedaan.
De kennismakingsgesprekken zijn begonnen. Maandag gaan we weer verder.
Dinsdag was de informatieavond. Er waren een hoop ouders. Bedankt voor de interesse!
Fijn weekend!
Deze week hebben we ons eerste boekje van taal uit. Vrijdag zijn we gestart met kern 1. We hebben direct een
nieuwe letter geleerd, namelijk de p. Ook zijn we in de klas elke dag aan het oefenen met Zoem de Bij. Volgende
week krijgen alle ouders de inloggegevens om ook thuis te kunnen oefenen.
Afgelopen maandag was de informatieavond, Er waren veel ouders, bedankt voor de interesse!
Woensdag zijn we begonnen met de kennismakingsgesprekken. Maandag gaan we weer verder.
Met rekenen zijn we druk aan het oefenen met tellen, turven en getallen herkennen.
Fijn weekend!
Volgende week woensdag, 26 september, houden we onze info-avond over de klas. Het begint om 19.30 uur.
Een aantal kinderen hebben we vandaag een extra rekenblad meegegeven om thuis nog een keer te oefenen
Met taal zijn we bezig over het onderwerp ‘dieren’. We leren allerlei woorden die daarmee te maken hebben. Deze
woorden hangen ook aan onze ‘Woordmuur. Met rekenen oefenen we met plattegronden en met de getallenlijn tot
100.
Goed weekend
Voor beide groepen is het woordpakket meegegeven met de spellingscategorieën welke we in de eerste weken van
het nieuwe schooljaar hebben geoefend. Binnenkort zal er een dictee zijn waarin we de vorderingen van de kinderen
zullen toetsen. Het is de bedoeling dat de spellingsregels goed geoefend worden bet behulp van de meegegeven
woorden. Wanneer het dictee zal zijn wordt in de volgende nieuwsbrief vermeld.
Dinsdagavond was de voorlichtingsavond voor de groepen 4/5. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren.
Woensdagmiddag zijn de eerste kennismakingsgesprekken geweest. Het waren bijzonder plezierige gesprekken,
waarin we even goed van gedachten konden wisselen over de kinderen. Maandagmiddag en –avond vinden de
volgende gesprekken plaats.
In de week tegen het pesten hebben we een leuke activiteit gedaan om elkaars positieve kwaliteiten te laten weten.
De kinderen moesten hun naam op een blad papier zetten, daar een prop van maken en door de klas gooien, daarna
werd er een vrolijk muziekje opgezeten en moesten de kinderen door de klas lopen, wanneer de muziek stopte
pakten ze een willekeurige prop papier, keken welke naam erop stond en schreven er een positieve eigenschap bij,
ze maakten er weer een prop van en gooiden hem weer door de klas en het voorgaande herhaalde zich. Na verloop
van tijd had iedereen een aardig lijstje met positieve eigenschappen.
Afgelopen dinsdagavond was de informatie avond, er waren veel ouders! Het was een erg fijne en interactieve
avond. Kernwoorden die staan voor de avond: communicatie, tijdig melden van problemen, gezelligheid in de klas,
veilig voelen en kind op niveau.
Aankomende week zijn de kennismakingsgesprekken op maandag en dinsdag.
Onze week zat vol met leuke Energizers, samenwerkingsopdrachten en gesprekken over hoe je bent of doet.
Daarnaast hebben we toneelstukjes gespeeld over pesten en positief gedrag. We hebben het gehad over plustaal, uw
kind kan u er vast iets over vertellen!
Het woordpakket is donderdag meegegaan. In de volgende nieuwsbrief leest u wanneer het dictee is.
Iedereen een heel fijn weekend!
De Informatie avond heeft gisteravond plaatsgevonden. De ouders hebben een kijkje kunnen in de boeken en kennis
gemaakt met Snappet!
Ook heeft de helft van de ouders al een kennismakingsgesprek gehad met de leerkrachten. Dit hebben wij als zeer
prettig ervaren. Aanstaande maandag volgt het tweede gedeelte.
Donderdag hebben we een tafeltoets afgenomen. Blijf flink oefenen thuis!
Vandaag hebben we de eerste rekentoets in Snappet afgenomen.
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Afgelopen dinsdag hebben de kinderen een huiswerkblad van de tafels (6 & 7) meegekregen. Aanstaande maandag
moet het huiswerkblad terug ingeleverd zijn op school. Blijf de tafels oefenen!
Week tegen het pesten: De kinderen kregen een wit papier, moesten dit papier verkreukelen, vies maken, een
gemeen woord zeggen, 1x slaan en 1x tegen aan schoppen. Het papier werd opgepakt en de kinderen moesten het
papier uit elkaar vouwen (zonder te scheuren). De kinderen boden hun excuses aan en moesten ervoor zorgen dat
het papier weer net zo glad als voorheen. Hoe vaak ze ook sorry zeiden en hoe lief ze ook deden, het papier bleef
kreukels houden. De kreukels geven de littekens (van binnen) van een gepest kind weer, Hoe vaak je ook sorry
tegen iemand zegt, het kind blijft altijd littekens van binnen houden, De kinderen waren er behoorlijk van onder de
indruk en kwamen met allerlei suggesties: ‘Je moet niet pesten, dan krijgt een ander ook geen rot gevoel’, ‘Als
iemand stop zegt, dan houd je op’. ‘Help elkaar, ook als je elkaar niet zo leuk vindt hoef je nog niet gemeen te doen’.
Deze 3 doelen gaan we uitwerken en komen op het databord.
De rekentoets is geweest
Aanstaande maandag wordt het controle dictee afgenomen, goed oefenen!
De informatieavond is geweest, ook de ouders hebben even een kijkje kunnen nemen in Snappet en een paar
opdrachten mogen maken!
Afgelopen dinsdag zijn we naar de bibliotheek geweest. Iedereen heeft een zelfgekozen boek meegenomen, we zijn
al begonnen met lezen.
Een fijn weekend voor iedereen!
We hebben deze week veel aandacht besteed aan “groep 7A: Een groep waarin iedereen zich thuis voelt”. Het lijkt
er op dat het beter gaat lukken om ook iedereen, inclusief de juffen, dit gevoel te geven. En dat voelt fijn! De focus
ligt op de afspraak: We doen vriendelijk tegen elkaar en spelen met elkaar als dat kan.
Er is goed geoefend met “moeilijke sommen”. We zijn begonnen met procenten. Dan ga je eerst leren: wat is
procent, waar kom je het tegen, wat heeft procent te maken met breuken en hoe lees je procentgetallen. Wordt
vervolgd. Maandag wordt de eerste rekentoets afgenomen. Optellen en aftrekken met grote getallen ,
kommagetallen en breuken (is verdelen) komen aan de orde.
Tijdens de taalles oefenen we met werkwoorden, gezegde en persoonsvorm, voltooid deelwoord, kritisch luisteren
en woorden rond het thema “de buurt”.
Het eerste woordpakket is dinsdag meegegeven naar huis. Het controledictee staat gepland voor 2 oktober. Als er
ouders zijn die graag tips willen hebben hoe er thuis geoefend kan worden, neem dan even contact op met (juf)
Greet.
De topotoets over de Europese landen en hoofdsteden is op vrijdag 5 oktober.
Woensdagavond, de informatieavond, mochten we veel ouders welkom heten in ons lokaal. Er is uitleg gegeven over
de gang van zaken in groep 7A en over de Plaatsingswijzer, een systeem dat wordt gebruikt ter ondersteuning van
de keuze voor het voortgezet onderwijs na groep 8.
Op verzoek: De e-mailadressen van Anne- Marie en Greet: A.deVlas@quadraten.nl
G.luppes@quadraten.nl
Maandag gaan we met de kinderen bespreken hoe de Kinderpostzegelactie werkt. Woensdag 26 september gaat de
actie van start.
Een goed weekend gewenst.
Deze week was De Week Tegen Het Pesten!!! We hebben er in de klas grondig over gepraat. Er zijn filmpjes
bekeken van Zapp. Onze groep heeft goed door dat pesten niet kan en waarom niet. Ze zijn van veel problemen
goed op de hoogte. Maar je kunt soms impulsief gedrag vertonen. Hoe gaan wij allemaal hiermee om? En wat doen
we eraan als we toch pestgedrag zien van anderen? De gesprekken gaan natuurlijk door na deze week.
Voor 7B wordt het controledictee op dinsdag 2 oktober afgenomen. De topotoets van Europa op vrijdag 5 oktober.
De toetsen voor 8B laten nog even op zich wachten.
Donderdag 27 september komt er in de klas een vervanger voor meester Jeroen. Er is op die dag namelijk een
herhalingscursus van BHV. De invaller heet Michiel de Jong.
De informatieavond van groep 7B is afgelopen woensdag bezocht door 9 ouders. Bedankt voor jullie komst. Er is
onder andere ook gesproken over de Plaatsingswijzer, die een onderdeel vormt van de niveaukeuze voor het
voortgezet onderwijs.
Als u (als ouder) vragen of mededelingen heeft kunt u ons altijd mailen: j.moser@quadraten.nl of
s.stuive@quadraten.nl
Woensdag 26 september gaat de Kinderpostzegelactie van start, groep 7 doet hier aan mee. Zij krijgen nog uitleg.
Fijn weekend.
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Deze week was De Week Tegen Het Pesten! We hebben een filmpje bekeken over pestgedrag en daarna samen
besproken welk pestgedrag we zien/ herkennen. We vinden het allemaal een heel belangrijk onderwerp en er is in
de klas goed over te praten. We hebben nu een start gemaakt en pakken het volgende week weer verder op!
De rekentoets is geweest.
Donderdagmiddag werd er een gastles over jeugdmantelzorg verzorgd. We hebben filmpjes bekeken en er samen
over gepraat. Ook tijdens deze les komt naar voren dat groep 8 erg goed naar elkaar kan luisteren en met elkaar
over serieuze onderwerpen kan praten. Dat is heel erg fijn! Iedereen heeft zijn verhaal kunnen doen en vragen
kunnen stellen over dit onderwerp. Waardevol!
Als u (als ouder) vragen of mededelingen heeft kunt u ons altijd mailen: w.duursma@quadraten.nl en
m.vandenberg@quadraten.nl Maar even binnen lopen na schooltijd kan natuurlijk ook altijd!
Fijn weekend allemaal!

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.

O.b.s. De Nijenoert, een

school.

