Voor uw agenda
Margemomenten voor de maanden januari en februari:
Maandagmiddag
29 januari
groep 4A
Dinsdagmiddag
30 januari
groep 3A
Donderdagmiddag
1 februari
groep 3B/4B
Maandagmiddag
12 februari
Zonnegroep
Dinsdagmiddag
13 februari
Wolkengroep
Donderdagmiddag
15 februari
Sterrengroep
Vrijdag
23 februari
groep 1 t/m 8

maandag 22 januari
19.30-21.30 uur OV vergadering

dinsdag 23 januari
13.00-14.00 uur Overleg IB – directie

woensdag 24 januari

Voorlees High-tea
Dondermiddag 25 januari wordt in elke groep een
voorlees High-tea gehouden. De leden van de
oudervereniging en de groepsleerkrachten zijn
reeds bezig met de voorbereiding. Dat wordt vast
en zeker weer een gezellige en leerzame middag
met heerlijke hapjes.

12.15 uur Onderbouwoverleg
13.30 uur ICT overleg

donderdag 25 januari
13.00 uur voorlees High-tea
9.00 uur Directieoverleg

Kledingactie Nijenoert
Ook dit jaar organiseert De Nijenoert weer een inzamelingsactie voor kleding.
Bag2School is de organisatie, die de tweede hands kleding tegen betaling van ons afneemt.
Met de opbrengst van deze actie willen we graag (spel)materialen kopen voor onze
leerlingen en ons plein verfraaien. De organisatie Bag2School is ook geïnteresseerd in het
inzamelen van schoenen (aan elkaar geknoopt), riemen/ceinturen, hoeden, handtassen,
gordijnen en pluche speeltjes. De speciale Bag2School-zakken worden voor de
voorjaarsvakantie uitgedeeld. Ook de Leekster milieuzak of vuilniszakken mag u
gebruiken.
Vanaf maandag 5 maart kunt u de zakken bij school inleveren (podium
speellokaal). Donderdag 15 maart worden de zakken opgehaald door de organisatie
Bag2school. Alvast bedankt voor uw medewerking en veel succes met het opruimen van
de kledingkasten.
CIRCULATIEVOLLEYBALTOERNOOI
Op woensdagmiddag 7 februari wordt er door de volleybalvereniging Impala weer een circulatievolleybaltoernooi
georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8 van de basisscholenscholen in Leek. Dit zal plaatsvinden in de topsporthal.
Groepen 5/6 van ca. 13.00 tot ca. 15.30, groepen 7/8 van ca. 15.45 tot ca. 18.15 uur
Er kan gespeeld worden met een jongensteam, een meisjesteam of een mixteam. Een team speelt met 4 kinderen en kan
maximaal 2 wissels hebben. Winnaars kunnen doorstromen naar de Provinciale Kampioenschappen
Kinderen die mee willen doen móeten zich individueel opgeven, maar kunnen daarbij wel aangeven in welk team ze graag
willen spelen. Ik hoop dat alle kinderen die graag mee willen doen een plekje krijgen in een team.
Per team is een begeleider nodig. Informatie krijgen de (ouders van) deelnemers zodra ik het binnen heb per email.
OPGAVE:
Tot en met woensdag 24 januari per email bij o.hamers@westerwijs.nl
Graag de onderstaande informatie doormailen
Naam: ____________________________wil graag meedoen aan het circulatievolleybaltoernooi op woensdag 7 februari.
Hij/zij wil graag in een team met: __________________________________________
Als begeleider kan vader/moeder/ __________________ meehelpen.
Vriendelijke en sportieve groeten Odette
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Deze periode zijn we gezamenlijk bezig met het bespreekbaar maken
wat je het beste kan doen bij Irritatie. We hopen dat we met z'n allen
kunnen werken aan de vaardigheden om na irritatie de juiste keuzes te
maken, zodat irritatie niet uitmondt in ruzie en meer irritatie.
We bespreken vooral hoe we het prettig kunnen oplossen.
In elke klas en op diverse plekken in de school hangen hulpposters
Leerlingen worden aangemoedigd ook elkaar te helpen op een goede
manier met de irritatie om te gaan.
Hoe meer we hier gezamenlijk aan werken hoe meer houvast dit geeft
voor de moeilijke momenten.
Thuis komen irritaties natuurlijk ook voor. Wellicht kunt u hier met
uw kinderen ook eens over praten.
Ze kunnen nu vast vertellen wat je het beste kan doen bij irritatie.
Misschien aan de hand van bijgeplaatst schema:
Roodvonk
Er heerst nog steeds Roodvonk op school, op dit moment in de Wolkengroep.
Roodvonk is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pyogenes, die vooral voorkomt bij kinderen
in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Een roodvonkinfectie kent meestal een mild verloop. De eerste ziekteverschijnselen zijn hoge
koorts, braken, hoofdpijn en keelpijn en treden 2 tot 7 dagen na infectie op. Vervolgens komen er vlekjes die eruit zien als
rood kippenvel en aanvoelen als schuurpapier op sommige delen van het lichaam waaronder de nek, borst, onder de oksels,
bij de ellebogen, de liezen en aan de binnenkant van de dijbenen. Daarnaast kunnen rode puntjes op de tong verschijnen.
In de link hieronder leest u alles over ziekteverschijnselen, besmetting en preventie van deze vlekjes ziekte :
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Roodvonk .
Luizencontrole
Vorige week heeft u via de mail een oproep ontvangen over de uitbreiding
van het luizenopsporingsteam. Dit team kijkt elke dinsdag na een vakantie of
onze leerlingen nog luizenvrij zijn. We heel blij dat zich reeds 2 ouders
hebben aangemeld. Toch ontvangen we graag nog enkele aanmeldingen. Dit
schooljaar wordt er nog twee keer gecontroleerd. Zo’n controle duurt
ongeveer nog 2 uur. Wanneer er nog enkele ouders bijkomen zal zo’n
controle minder tijd in beslag nemen. Voor opgave kunt u contact opnemen
met Albertine Geerts (mobiel: 06-22195606)
Damtoernooi
Het Westerkwartierdamtoernooi staat weer voor de deur.
Het Welpentoernooi (groep 5 en 6) op WOENSDAG 7 MAART 2018,
start om 13.30 uur.
Het Pupillendamtoernooi (groep 7 en 8 ) op WOENSDAG 14 MAART
2018, start om 13.30 uur.
Beide toernooien worden gehouden in Het Sportcentrum Leek.
Geef je snel op bij meester Jeroen, dan kunnen we snel teams maken.
MAAR........ er is één regel... elke basisschol kan maximaal 4 teams opgeven,
welpen- en pupillenteams tezamen. De teams bestaan uit 4 spelers ( plus
eventueel een invaller).
Bij meester Jeroen krijg je een inschrijfformulier. Ook bij hem weer inleveren graag, voor woensdag 24 januari !!!!
Actie in het onderwijs op woensdag 14 februari
De vakorganisaties in het primair onderwijs roepen hun leden in Noord-Nederland op om woensdag 14 februari a.s. het
werk neer te leggen. Het overleg met de minister heeft vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd. De mogelijkheid is dus
aanwezig dat De Nijenoert die dag is gesloten. We houden u op de hoogte.
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Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).

Meloen (Cantaloupe)

























Tomaat

Mango

Donderdagmiddag 25 januari vindt de voorlees-High tea plaats. Kinderen graag een beker meegeven (voorzien van
naam). Welke ouder heeft een waterkoker en/of thermoskan beschikbaar voor deze middag? Juf Harma komt
voorlezen in onze groep.
We hebben veel taalspelletjes gedaan. Rijmen, eerste letter van een woord, wat is een letter/cijfer. Wat is het
verschil tussen die twee. Met letters schrijf je hoe je heet, met een cijfer hoeveel jaar je bent. In het speellokaal
hebben we gemeten hoeveel kinderen er langs onze slang, gemaakt van constructie pasten. Het waren er 16.
Donderdagmiddag 25 januari vindt de voorlees-High tea plaats. Kinderen graag een beker meegeven (voorzien van
naam). Welke ouder heeft een waterkoker en/of thermoskan beschikbaar voor deze middag?
In onze klas is weer een kind met roodvonk. Ook zijn er veel kinderen die er moe uitzien...
We zijn deze week met rijmen bezig geweest.
Een aangeleerd aftelversje: één, twee, kopje thee – klontje erbij, AF BEN JIJ!
Donderdagmiddag 25 januari vindt de voorlees-High tea plaats. Kinderen graag een beker of theekopje meegeven
(voorzien van naam).
Versje, de cijfertjes. Vijf kleine cijfertjes hadden veel plezier. Eentje waaide weg, toen waren er nog vier.
Eém ging naar het bos, één ging naar de zee toen waren er nog twee. Eén ging naar een feest en had daar dikke pret.
Toen was er eentje over en die ging vroeg naar bed.
We zijn bezig met tellen, de cijfers en met meten.
Donderdagmiddag 25 januari vindt de voorlees-High tea plaats. Kinderen graag een beker meegeven (voorzien van
naam). Welke ouder heeft een waterkoker en/of thermoskan beschikbaar voor deze middag?
We zijn deze week begonnen met de Cito toetsen. Begrijpend luisteren en woordenschat hebben we al gemaakt.
We hebben een start gemaakt met de DMT en AVI. Volgende week zullen we beginnen met de rest. Cito rekenen
en spelling.
Met taal hebben we de UI, F en de EI geleerd. De kinderen hebben een Alfapet gemaakt. Een pet met het alfabet,
want ze hebben alle letters geleerd en kunnen met die pet alle woorden schrijven en lezen!
Met rekenen hebben we Blok 6 positief afgerond met een goed gescoorde toets!!!
We hebben een start gemaakt met de verliefde hartjes. Samen maken ze het getal 10. De 1 en de 9, de 2 en de 8,
etc.
Dinsdag 30 januari heeft groep 3a een margemiddag! Niet vergeten.
Fijn weekend!
Donderdagmiddag 25 januari vindt de voorlees-High tea plaats. Kinderen graag een beker meegeven (voorzien van
naam). Welke ouder heeft een waterkoker en/of thermoskan beschikbaar voor deze middag?
We zijn deze week begonnen met de Cito toetsen. Begrijpend luisteren en woordenschat hebben we al gemaakt.
Volgende week zullen we beginnen met de rest.
Groep 3 heeft deze week de au en de ui geleerd! Nog maar 2 letters te gaan!
Zoals al eerder gemeld is het controle dictee voor groep 4 op woensdag 24 januari!
Donderdagmiddag 1 februari heeft groep 3B/4B een margemiddag.
Fijn weekend!
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Donderdagmiddag 25 januari vindt de voorlees-High tea plaats. Kinderen graag een beker meegeven (voorzien van
naam). Welke ouder heeft een waterkoker en/of thermoskan beschikbaar voor deze middag?
Maandagmiddag 29 januari heeft groep 4A een margemiddag!
De kinderen krijgen woordpakket thema 4 mee. Op donderdag 8 februari hebben we het dictee.
Voor iedereen een goed weekend.

Donderdagmiddag 25 januari vindt de voorlees-High tea plaats. Kinderen graag een beker meegeven (voorzien van
naam). Welke ouder heeft een waterkoker en/of thermoskan beschikbaar voor deze middag?
Vrijdag 26 januari is het controledictee over woordpakket 4.
Deze week hebben wij de woordenschattoets van Cito gemaakt. Hij was lastig! Volgende week volgt begrijpend
lezen en daarna rekenen.
Komende tijd gaan we werken aan op tempo makkelijke plus-en minsommen maken.
In de klas hebben we nu een poster van E.H.B.I. hangen. Dit staat voor eerste hulp bij irritatie. Kinderen worden
aangemoedigd om irritatie in de klas bespreekbaar te maken en dit op een prettige manier op te lossen.
Fijn weekend allemaal!!

Donderdagmiddag 25 januari vindt de voorlees-High tea plaats. Kinderen graag een beker meegeven (voorzien van
naam). Welke ouder heeft een waterkoker en/of thermoskan beschikbaar voor deze middag?
Vrijdag 26 januari is het controledictee over woordpakket 4.
Deze week zijn we begonnen met de Cito-toetsen, deze week was woordenschat aan de beurt. Volgende week
volgt begrijpend lezen en daarna is rekenen aan de beurt.
We wensen iedereen een fijn weekend.

Donderdagmiddag 25 januari vindt de voorlees-High tea plaats. Kinderen graag een beker meegeven (voorzien van
naam). Welke ouders hebben een thermoskan beschikbaar voor deze middag om te lenen?
Deze week zijn wij gestart met de Cito-toetsen. Spelling en woordenschat zijn afgenomen. Volgende week beginnen
we met begrijpend lezen en rekenen.
Woensdag hebben de kinderen de rekentoets uit de methode van blok 5 gemaakt. Ons groepsdoel was om
gezamenlijk een 7,5 te halen. We hebben uiteindelijk als klas een 8,4 gehaald, super dus! De inhoudsmaten bleken
het lastigst te zijn. In het nieuwe blok van rekenen gaan we werken met geldsommen, afronden van 10, 100, 1000
tallen, rekenen met de rekenmachine (verschil/samen) en we gaan verder met het berekenen van de oppervlakte.
De kinderen hebben afgelopen woensdag de Topo toets weer ingevuld en meegekregen, maar juf heeft een kleine
vergissing gemaakt. De toets is niet 24 januari, maar 31 januari! De gewone aardrijkskunde toets is woensdag 7
februari. De kinderen krijgen nog een samenvatting en begrippenlijst mee.
Bij taal hebben we geleerd hoe je het voltooid deelwoord in een zin kunt vinden.
Aanstaande maandag gaan we met de klas naar de bibliotheek om te leren programmeren, wij zijn ontzettend
benieuwd en hebben er veel zin in!
Sinds afgelopen donderdag zit Sam bij ons in groep 6A, wij heten Sam van harte welkom!

Donderdagmiddag 25 januari vindt de voorlees-High tea plaats. Kinderen graag een beker meegeven (voorzien van
naam). Welke ouder heeft een waterkoker en/of thermoskan beschikbaar voor deze middag?
De afgelopen week zijn we gestart met de Cito-toetsen van deze periode. Woordenschat en Spelling zijn nu klaar.
Volgende week maken we de Cito-rekentoets en daarna de Cito-toets begrijpend lezen.
De gewone methode toetsen gaan ook door. Maandag of dinsdag hebben we de rekentoets van blok 5. Als je het
gele boek thuis hebt, kun je oefenen met de sommen van blok 5, les 13. Dinsdag is de toets van geschiedenis.
We hebben een nieuwe topokaart (Groningen en Drenthe voor groep 6 en Noord-Europa voor groep 7) ingevuld.
We zijn al druk bezig met het maken van een werkstuk en na de boekenbeurten komen ook de spreekbeurten aan
de beurt. Een aantal leuke sites voor kinderen om iets over hun onderwerp te vinden zijn (naast Wikipedia en
Wikikids) www.datbedoelik.nl of www.jeugdbieb.nl . Dit zijn betrouwbare sites met veel informatie op het niveau
van de kinderen.
Fijn weekend.
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Donderdagmiddag 25 januari vindt de voorlees-High tea plaats. Kinderen graag een beker meegeven (voorzien van
naam). Welke ouder heeft een waterkoker en/of thermoskan beschikbaar voor deze middag?
De afgelopen week hebben we goed gestudeerd op de teksten van het aardrijkskundeproefwerk. Maandag 22 januari
wordt het proefwerk afgenomen.
De Cito-toetsen van woordenschat en spelling zijn klaar. Volgende week gaan we beginnen met Cito
Begrijpend Lezen.
Volgende week is de laatste stageweek van Annemiek in onze groep. Ze is op maandag, dinsdag en woensdag op
school. We wensen haar veel succes tijdens het vervolg van de opleiding.
Lezen is een belangrijke bezigheid. In school lezen we veel en vaak. We gebruiken daarvoor leesboeken uit de
bibliotheek, studieteksten, informatieteksten en eigengemaakte teksten. Ook wordt er regelmatig voorgelezen.
Lezen maakt je leefwereld groter, leert je veel nieuwe woorden en begrippen en kan ook gewoon heel erg leuk en
ontspannend zijn. Donderdagmiddag, tijdens de ‘voorleeshightea’ zal extra aandacht zijn voor voorlezen en genieten
van een verhaal.
Aanstaande maandag wordt het vierde woordpakket meegegeven naar huis. Het volgende controledictee staat
gepland voor donderdag 1 februari.
Fijn weekend!
Donderdagmiddag 25 januari vindt de voorlees-High tea plaats. Kinderen graag een beker meegeven (voorzien van
naam). Welke ouder heeft een waterkoker en/of thermoskan beschikbaar voor deze middag?
Dit ben ik: Mijn naam is Erwin van der Ploeg, ik ben 44 jaar en ik loop stage in groep 8-A bij meester Jeroen. Ik
woon in Leek, ben getrouwd en heb 3 kinderen. Ik werk bij 1Kapper.nl, dat is een online reserveringssysteem voor
kapsalons. Oktober vorig jaar ben ik begonnen met mijn opleiding aan de Pabo in Meppel. Ik heb altijd graag
leerkracht willen worden en vorig jaar heb ik besloten om mijn wens maar eens om te zetten in daden. Dit is mijn
tweede stageperiode (van 10 weken) op De Nijenoert en het bevalt tot dusver erg goed. Mijn stagedagen zijn
maandag en woensdag. Buiten de drukte van de studie, de stage, mijn werk en mijn gezin probeer ik ook nog tijd vrij
te blijven maken voor mijn hobby's, voetbal en tennis. Tot dusver lukt dat allemaal prima en ik heb het idee dat ik
een heel goede keuze heb gemaakt.
Donderdag zijn we met z'n allen naar de Doe-dag geweest (we zijn er eigenlijk letterlijk naar toe gewaaid) op de
Nijeborg. Op een leuke manier konden de leerlingen ervaring opdoen met de verschillende praktijkvakken. De doedag richt zich meer op de toekomst op langere termijn. Wat zijn mijn interesses? Wat wil ik later gaan doen?
Volgende week houdt RSG De Borgen op verschillende locaties Open Huis. Maandag de Ronerborg / woensdag de
Nijeborg / vrijdag de Lindenborg. Voor verdere dagen en tijden verwijzen we jullie graag door naar
www.rsgdeborgen.nl . Voor andere Open Dagen van het voortgezet onderwijs hebben de leerlingen informatie
meegekregen.
De indeling voor de spreekbeurten is bekend. Dit jaar houden we de spreekbeurten op dinsdagen en woensdagen.
En ze worden door twee leerlingen voorbereid (thuis) en voorgedragen. Dus goed samenwerken. Dit kan tot hele
goede resultaten leiden.
Voor aardrijkskunde zijn twee toetsen gepland: topografie Australië op vrijdag 26 januari en H13 tropisch oerwoud
op vrijdag 2 februari. Oefen ook op stelling en denk om hoofdlettergebruik! Leerstof is meegegeven.
De afgelopen week zijn we gestart met de Cito-toetsen van deze periode. Werkwoordspelling en Spelling zijn deze
week afgerond.
Donderdagmiddag 25 januari vindt de voorlees-High tea plaats. Kinderen graag een beker meegeven (voorzien van
naam). Welke ouder heeft een waterkoker en/of thermoskan beschikbaar voor deze middag?
De afgelopen week zijn we gestart met de Cito-toetsen van deze periode. Werkwoordspelling en Spelling zijn deze
week afgerond. Volgende week wordt de toets van begrijpend lezen afgenomen.
Vorige week hebben de kinderen de nieuwe Topo meegekregen; Australië! Vrijdag 26 januari wordt deze toets
afgenomen.
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met Hoofdstuk 13 van aardrijkskunde (Het tropisch oerwoud). De
kinderen hebben stukken meegekregen om te oefenen voor de toets. Vrijdag 2 februari wordt de toets afgenomen.
Donderdag zijn we met z'n allen naar de Doe-dag geweest (we zijn er eigenlijk letterlijk naar toe gewaaid) op de
Nijeborg. Op een leuke manier konden de leerlingen ervaring opdoen met de verschillende praktijkvakken.
Volgende week zijn de open dagen van RSG de Borgen. Maandag de Ronerborg / woensdag de Nijeborg / vrijdag de
Lindenborg. Voor verdere dagen en tijden verwijzen we jullie graag door naar www.rsgdeborgen.nl . Voor andere
Open Dagen van het voortgezet onderwijs hebben de leerlingen informatie meegekregen.
Goed weekend!
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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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