Voor uw agenda
Margemoment voor de maand september:
Woensdag 27 september groep 4A.
Aankondiging staking 5 oktober
Alle ouders hebben via ons administratiesysteem een brief ontvangen over de
acties in het onderwijs. Donderdag 5 oktober is de school gesloten, omdat het
team van de Nijenoert gehoor geeft aan de oproep het werk neer te leggen.

maandag 25 september
19.00 uur Informatieavond groep 3B/4B
19.30 uur OV vergadering

dinsdag 26 september
Voorstelling voor kleuters
19.00 uur Informatieavond groep 6A
19.30 uur Informatieavond groep 3A

woensdag 27 september
Margedag groep 4A
12.15 uur Onderbouwoverleg
13.30 uur ICT overleg
Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 7
en ook op maandag 9 oktober

donderdag 28 september
14.30 uur Directie overleg

Opbrengst flessenactie
In één week zijn ruim 1400 statiegeldflessen door onze leerlingen verzameld voor
de actie “Nederland helpt Sint Maarten”. Deze actie is opgezet door het Rode
Kruis. Met het geld dat wordt ingezameld, wordt door het Rode Kruis voedsel
gekocht en onderdak geregeld voor de mensen op Sint Maarten die dat nu zo hard
nodig hebben.
De totale opbrengst is € 368,85. Een fantastisch resultaat. Dit bedrag wordt spoedig
geboekt op gironummer 5125. Iedereen bedankt voor hun inzet.
De leerlingenraad verdient ook een dikke pluim.

Schuingedrukte tekst = aangeleverde tekst

Seizoensluitingen 2017 – 2018
We hebben besloten om dit jaar de seizoensluiting anders te gaan doen. Hiervoor zijn een aantal redenen. De zaal zit altijd
behoorlijke vol met kinderen en er is dan weinig plaats voor de ouders, zij moeten dan ook vaak staan. Met de nieuwe opzet
zitten er minder kinderen in de zaal en dus is er ook meer plaats voor de ouders. Ook in verband met de veiligheid zijn de
mogelijkheden voor ontruiming op deze manier beter.
Hieronder ziet u het schema zoals we het dit jaar gaan organiseren:

Voorstelling 13.15 uur

Voorstelling 14.00 uur

Seizoensluiting 1
Zonnegroep
3B/4B
6A
8B

Seizoensluiting 2
Sterrengroep
4A
7A

Seizoensluiting 3
Wolkengroep
3B/4B
5A
8B

Seizoensluiting 4
Sterrengroep
5B
6B/7B

Wolkengroep
5A
8A

3A
5B
6B/7B

Zonnegroep
6A
8A

3A
4A
7A

Elke groep komt dus per jaar 2x aan de beurt. U krijgt evenals voorgaande jaren een uitnodiging voor de voorstelling
wanneer uw kind meedoet. We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
De werkgroep ‘Seizoensluiting’.
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Spiegels voor crea-middag
Juf Anne-Marie is voor de crea-middagen op vrijdag opzoek naar spiegels, groot of klein, heel of kapot, dat maakt niet uit.
Alle soorten en maten zijn van harte welkom! We hebben er nog een aantal nodig. Je kunt de spiegels bij groep 8a inleveren.
Alvast bedank!
Wol voor crea middag
Juf Ilona is op zoek naar bollen wol voor de crea-middagen op vrijdag. Het liefst dikke wol. Heeft u nog wol, of kent u iemand
met bollen wol? Graag voor woensdag 27 september inleveren bij groep 6A.
GGD ook via WhatsApp te bereiken
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit
contactmoment tussen uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder
echter altijd te bereiken bij vragen over opvoeding of over gezondheid. Vragen stellen kan
óók via WhatsApp. Handig!
GGD Groningen
Telefoon:
050 367 4991
WhatsApp:
06 10565212
Facebook:
facebook.com/ggdgroningen
Website:
www.ggd.groningen.nl
Streekproductenmarkt Nienoord
Zaterdag 7 oktober is er vanaf 10.00 uur weer de gezellige
Streekproductenmarkt Nienoord op het erf van boerderij Oosterheerdt in Leek.
Deze keer staat de markt in het teken van pompoenen. Er zal een grote kar vol
met pompoenen aanwezig zijn met grote, kleine, gekleurde, eetbare en
sierpompoenen aanwezig zijn. Tussen 12.00 tot 16.00 kun je tegen een
vergoeding een workshop pompoen uithollen volgen, tijdens deze workshop krijg je
dan wat te drinken met wat lekkers erbij. Tevens kun je je voor € 2,50 laten
schminken.
Kom daarom ook 7 oktober naar onze Streekproductenmarkt en beleef wat je
zoal met pompoenen kunt doen.



















Welkom in onze groep: Kayleigh en Savannah Renkema.
Dinsdagmiddag kijken we naar de voorstelling: Pablo de zebratemmer( in het speellokaal).
Deze week zijn we druk bezig met tellen. Groep 1 van 1 t/m 10 en groep 2 van 1 t/m 20. Terugtellen 10 en 20 naar
0. Benoemen van de getallen hoort daar ook bij. Ook leuk om thuis eens te doen.
In een kringgesprek is er gepraat over plagen, pijn doen of lelijke dingen zeggen. Wat voel je dan? Hoe kun je er iets
aan doen. We hebben er ook een liedje over gezongen.
Gezocht: 2 groepsouders. Wie willen deze taak op zich nemen?
De moeder van Sophie en de moeder van Sem hebben zich aangemeld als groepsouder. Hartelijk dank daarvoor.
We hebben een nieuwe leerling in de klas. Ze heet Feline Schievink. Welkom bij ons in de Wolkengroep.
Dinsdagmiddag gaan we kijken naar de voorstelling "Pablo de zebratemmer".
We hebben een tekort aan onderbroeken voor jongetjes. Het gebeurt vaak dat er ongelukjes plaatsvinden. Heeft u
misschien nog onderbroekjes over? We zijn er blij mee.
In de klas hangen nu mooie luchtballonnen met een foto van de kinderen. Ze vormen straks een mooie
verjaardagskalender.
In de klas zijn we druk bezig met cijfers en tellen. Ook leuk om thuis op een speelse wijze te doen!
We hebben gepraat over aardig zijn voor elkaar. Hoe kunnen we elkaar helpen? De oudste kinderen maken de
kleintjes graag wegwijs op school.
De kinderen hebben met juf Aly prachtige zonnebloemen gemaakt.
Deze week hebben we gewerkt n.a.v. het prentenboek Opvrolijkvogeltje.
Ook hebben we zelf mooie ’opvrolijkvogels’ gemaakt.
Dinsdagmiddag gaan we kijken naar de voorstelling Pablo de zebratemmer.
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Er is weer hard gewerkt deze week en er is weer veel geleerd. De kinderen kennen de letters 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. Thuis wordt er volop geoefend. De hut wordt steeds mooier! Geweldig!
Rekenen blok 1 is vandaag afgerond met een toets. De kinderen hebben het keurig gedaan.
Via de groeps-app is de lijst verstuurd van de kennismakingsgesprekken. De lijst hangt ook aan de deur in het lokaal.
Ik zou het fijn vinden om met alle ouders kennis te maken. Op woensdag 27 september en maandag 9 oktober
houden we de kennismakingsgesprekken.
DINSDAG 26 september 19.30 is de informatieavond.
Fijn weekend!
Groep 3 kent ondertussen al 5 letters! De i, k, m, s en de p. We hebben deze week voor het eerst in een boekje
gelezen en dit ging al hartstikke goed, knap hoor!
Met rekenen heeft groep 3 de eerste toets al gehad. De kinderen hebben het keurig gedaan.
Groep 4 heeft volgende week de rekentoets. Zij zijn nog druk aan het oefenen met bouwsels van blokjes en het
plaatsen van getallen op de getallenlijn.
Met spelling is groep 4 bezig met het oefenen van de tweeklanken en met woorden met twee medeklinkers vooraan
en achteraan een woord, zoals slak en hert. Met taal oefenen we met het maken van zinnen en het maken van een
beschrijving.
Aanstaande maandag 25 september is onze informatieavond om 19:00 uur.
Op woensdag 27 september en maandag 9 oktober houden we de kennismakingsgesprekken.
Fijn weekend!
Woensdag a.s. hebben we een marge-ochtend.
Op woensdag 27 september en maandag 9 oktober houden we de kennismakingsgesprekken. De kinderen hebben
donderdag een brief meegekregen met de tijden.
Met Rekenen zijn we met plaatsen van getallen tot 100 op de getallenlijn bezig. Met Spelling hebben we geoefend
met de tweeklanken, woorden als poes en kous. Met Taal oefenen we met zinnen. Wat hoort er in een zin, ook
leren we beschrijvingen maken.
Deze week was de week tegen het Pesten. We hebben er in de klas over gepraat, we hebben er filmpjes over gezien
en we hebben in de klas elkaar complimentjes gegeven. De hele klas was het erover eens: Pesten is gemeen!!
Deze week hebben we gepraat over hoe we omgaan met elkaar in de klas. Wat is er voor nodig om je fijn te voelen
in de klas en op school? We waren het er unaniem over eens dat het hebben van vrienden en geen ruzie erg goed
kan bijdragen aan een fijn gevoel! Niet pesten hoort daar uiteraard ook bij! Op onze deur hangt de missie van groep
5a! We staan er allemaal achter! U bent van harte welkom om deze te bewonderen.
De briefjes voor de 10-min.gesprekken zijn meegegaan. Op woensdagmiddag 27 september en maandag 9 oktober
zullen deze plaatsvinden. Mocht u willen ruilen, dan onderling even contact zoeken en de ruiling melden bij juf Elske.
Vrijdag is het eerste woordpakket weer mee naar huis gegeven!
Het controledictee wordt gegeven op: dinsdag 3 oktober.
Erg bedankt voor de grote opkomst tijdens de informatieavond! Fijn dat jullie er waren!
We merken dat erg veel kinderen nog niet kunnen veteren. Misschien is het een goed idee om hiermee thuis even
aan de slag te gaan. Zou fijn zijn!
De tafels weten is van groot belang in groep 5. We zijn bezig om hier steeds iets beter in te worden. De komende
weken wordt de tafel van 3 en 4 weer even opgefrist. Graag goed oefenen thuis!
Alvast een erg fijn weekend!



Niet alleen in het kader van de week tegen het pesten zijn we met dit onderwerp bezig, ook in voorgaande weken is
aan dit thema aandacht besteed. Zo hebben we samen de afspraken gemaakt die wij in de klas willen hanteren. Eén
van die afspraken was bij iedereen: NIET PESTEN! Deze afspraak is op onze "groepsvogel" terug te vinden in de
vorm van: "We helpen elkaar" en "We zijn aardig voor elkaar" Daarna hebben we allemaal onze naam op een door
ons zelf versierde veer getekend en die bij wijze van ondertekening aan de vogel geplakt.
 De briefjes voor de 10-min.gesprekken zijn meegegaan. Op woensdagmiddag 27 september en maandag 9 oktober
zullen deze plaatsvinden. Mocht u willen ruilen, dan onderling even contact zoeken en de ruiling melden bij juf Epie
of meester Jantinus. Als het ruilen helemaal niet lukt, dan maken we een afspraak op een ander moment.
Vervolg van groep 5B op de volgende pagina.
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Vrijdag is het eerste woordpakket weer mee naar huis gegeven!
Het controledictee wordt gegeven op: dinsdag 3 oktober.
Er waren veel ouders op de informatieavond. Dit werd door de juf en meester erg gewaardeerd. Op deze
informatieavond kwam ook het belang van het leren en kennen van de tafels aan de orde. Komende week gaan we
de tafels van 3 en 4 weer even opfrissen. Graag thuis weer aan de slag met het inoefenen.
We wensen iedereen een fijn weekend.
Deze week hebben wij aandacht besteed aan de week tegen het pesten. We hebben o.a. gedichten gemaakt en
opdrachten in de klas gedaan om op een positieve en vriendelijke manier met elkaar om te gaan.
Afgelopen maandag hebben de kinderen een huiswerkblad breuken mee naar huis gekregen. Graag vóór of op
maandag 25 september inleveren in het huiswerkbakje.
Afgelopen dinsdag kregen de kinderen een tafeltoets. De tafels 7, 8 en 9 goed blijven oefenen.
Tijdens taal hebben de kinderen geleerd wat een ''klassieker'' is, bijvoorbeeld Kruimeltje, Jip & Janneke, etc. Ook
hebben ze geleerd hoe je het werkwoord + gezegde uit een zin kunt halen.
Bij spelling leren de kinderen over enkele en dubbele medeklinkers in woorden.
Op dinsdag 3 oktober nemen wij het controle dictee in groep 6 af. U heeft de lijst met woorden aan het begin van
het thema ontvangen.
Uw zoon/dochter heeft het formulier voor de kennismakingsgesprekken afgelopen donderdag mee naar huis
genomen.
Woordpakketten van thema 1 zijn meegegeven. Het dictee voor beide groepen is op vrijdag 6 oktober.
De rekentoets van het eerste blok komt er aan op maandag. We maken deze toets in het toetsboek en we hebben
de snappet-toets gebruikt om te oefenen op school. Sommige kinderen hebben het gele boek mee naar huis. Wilt u
ook een boek thuis, vraag gerust.
Op dinsdag wordt de tafeltoets afgenomen. Oefen vooral nog even goed op de tafels van 6, 7, 8 en 9.
De uitnodigingen voor de tien-minutengesprekken zijn mee naar huis. Woensdag zijn de eerste gesprekken.
We hebben deze week aandacht besteed aan de Week tegen het Pesten. Met een filmpje van het Klokhuis hebben
we kunnen zien wat we kunnen doen tegen Cyberpesten. Bekende vloggers hebben uitgelegd hoe je pesters kunt
blokkeren op social media. Ook hebben we in de klas gesproken over cyberpesten en hoe je het beste om kunt gaan
met negatieve reacties op het internet.
Voor de creamiddag is er (dikke) wol nodig. Graag inleveren bij de juffen van groep 6a.
Woensdag start de kinderpostzegel-actie voor groep 7 en 8. Om alle kinderen van groep 7 en 8 een gelijke kans te
geven, zijn de leerlingen van groep 7 op woensdag om 12.00 uur vrij om direct op pad te gaan met de verkoop van
de zegels. Groep 6 gaat gewoon tot 12.30 uur naar school.
De datum voor de informatieavond van groep 7a is gewijzigd. In verband met de staking op 5 oktober ontvangen we
de ouders die zich al of niet hebben aangemeld graag op 28 september, om 19.00 uur.
Op donderdag zijn de uitnodigingen voor de 10-minutengesprekken mee gegeven naar huis. Natuurlijk is het
mogelijk onderling afspraken te ruilen. We willen daarvan graag even op de hoogte worden gesteld.
Aanstaande woensdag, 27 september, gaan de leerlingen van de groepen 7 en 8 op pad voor de verkoop van
kinderpostzegels. Deze actie start om 12.00 uur. De kinderen zijn dus vanaf 12.00 uur vrij om direct op pad te
kunnen gaan.
Een paar kinderen hebben zich aangemeld voor een verkoop-plekje op de Vrijmarkt. En natuurlijk zijn er nog veel
meer leuke Fancy Fair- onderdelen. Tot vrijdagmiddag!



We hebben (weer) aandacht besteed aan de Week tegen het Pesten. Met een filmpje van het Klokhuis hebben we
kunnen zien wat we kunnen doen als er persoonlijk wordt gepest met Cyberpesten. Hoe je pesters kunt blokkeren
op social media. Ook hebben we in de klas besproken wat nu plagen is en pesten. We hebben gezien dat het dicht
bij elkaar ligt. Maar dat het gepest hard kan aankomen.
 Woensdag gaan we weer de deuren langs voor de Kinderpostzegelactie. De leerlingen zijn dan om 12.00 uur vrij.
Dan begint namelijk de actie en kunnen ze tegelijk beginnen.
Vervolg van groep 8A op de volgende pagina.
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Op maandag 30 oktober zijn al de ouders van groep 8A en 8B uitgenodigd voor de informatieavond. We beginnen
om 19.30 uur met het geven van informatie over het aankomend schooljaar. Het te volgen plan voor de
adviesgesprekken komt ter sprake, maar ook de schoolreis, musical en afsluiting van het schooljaar worden
besproken. Om 20.00 uur ( tot 21.00 uur) volgt een toelichting over het Voortgezet Onderwijs in het algemeen en
RSG De Borgen in het bijzonder. Dit wordt verzorgd door onze collega’s van De Borgen. De leerlingen krijgen nog een
officiële uitnodiging voor deze avond.



Op maandag 30 oktober zijn al de ouders van groep 8A en 8B uitgenodigd voor de informatieavond. We beginnen
om 19.30 uur met het geven van informatie over het aankomend schooljaar. Het te volgen plan voor de
adviesgesprekken komt ter sprake, maar ook de schoolreis, musical en afsluiting van het schooljaar worden
besproken. Om 20.00 uur ( tot 21.00 uur) volgt een toelichting over het Voortgezet Onderwijs in het algemeen en
RSG De Borgen in het bijzonder. Dit wordt verzorgd door onze collega’s van De Borgen. De leerlingen krijgen nog
een officiële uitnodiging voor deze avond.
Aanstaande woensdag, 27 september, gaan de leerlingen van de groepen 7 en 8 op pad voor de verkoop van
kinderpostzegels. Deze actie start om 12.00 uur. De kinderen zijn dus vanaf 12.00 uur vrij om direct op pad te
kunnen gaan.
In het kader van de week tegen het pesten doen wij mee aan de zapp-actie 'wij zijn lit'. Hierbij kunnen kinderen er
op een interactieve manier aan de slag met het voorkomen van online pesten, vooral in dit geval binnen whats appgroepen. Hieruit blijkt dat de zogenoemde meelopers behoorlijk veel invloed kunnen hebben om pesten een halt toe
te roepen.
We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor het kerstfeest.
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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