Voor uw agenda
Margemoment voor de maand november:
Dinsdagmiddag 21 november groep 1 t/m 8 i.v.m. studiemiddag team.
maandag 6 november

Informatieve Ouderavond
Dinsdag 7 november vindt de jaarlijkse Informatieve Ouderavond plaats. Naast
het zakelijk gedeelte worden ouders en teamleden in het tweede deel van de
avond geïnformeerd over de
mogelijkheden van andere
schooltijden. Cedin-medewerkster
Beja Koops is verantwoordelijk
voor deze voorlichting.
U heeft hierover al een uitnodiging
ontvangen. Opgave kan
plaatsvinden via de mail van
woensdag 1 november jl. U bent
van harte welkom.

9.00 uur Peter directieoverleg

dinsdag 7 november
Oudergesprekken groep 1-2
19.30 uur Informatieve ouderavond OV en MR

woensdag 8 november
13.00 uur Bovenbouwoverleg

donderdag 9 november
9.00 uur Directieoverleg

vrijdag 10 november
Groep 2 lampionlopen Vredewold

Nieuwe website online
Dinsdag 31 oktober is onze nieuwe website online gegaan. We denken dat ouders en belangstellenden nu een beter beeld
krijgen van onze school.
Daarnaast hebben we ook
samenvattingen van
verschillende vakken en
woordpakketten op de site
gezet. Makkelijk als deze een
keer in het laatje van uw kind is
blijven liggen.
Zoals al eerder gemeld staat het
fotoalbum achter een
wachtwoord. Hiervoor ontvangt
u volgende week de
inloggegevens.
Alle foto’s op de oude site zijn
niet overgezet naar de nieuwe
site. We zijn met een schone lei
begonnen.
De groepspagina’s zijn nog niet
allemaal gevuld. Dat zal de
komende tijd gebeuren.
Wanneer er opmerkingen en/of
tips van uw kant zijn, horen wij
die graag van u.

Reminder
Denkt u nog even om het strookje m.b.t. toestemming plaatsen foto's e.d. op website/nieuwsbrief in te leveren bij de
groepsleerkracht.
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Er wordt nog hard gewerkt aan de lampionnen. De kinderen kunnen met u de Sint Maartenliedjes oefenen.
De liedjes zijn op papier gezet om thuis te kunnen zingen. Groep 2 gaat op 10 november naar Vredewold om daar
voor de bewoners Sint Maartenliedjes te zingen. We zoeken nog 1begeleider die de kinderen naar Vredewold wil
vervoeren en begeleiden. Wilt u donderdag voor uw kind in groep 2 een lampionstokje met lichtje (voorzien van
naam) meegeven.
De kleuters van groep 1 gaan binnen school Sint Maartenliedjes zingen.
Dinsdag 7 november oudergesprekken. Via de hoofingang naar binnen.
Er wordt nog hard gewerkt aan de lampionnen. We zijn druk bezig om Sint Maarten liedjes te zingen. Binnenkort
krijgen de kinderen een stencil mee met liedjes. Zo kunnen ze de liedjes thuis met mama en papa zingen.
Groep 2 gaat op 10 november naar Vredewold om daar voor de bewoners Sint Maartenliedjes te zingen. Wilt u
donderdag voor uw kind in groep 2 een lampionstokje met lichtje (voorzien van naam) meegeven.
De kleuters van groep 1 gaan binnen school Sint Maartenliedjes zingen.
De papa en mama van Lisa zijn getrouwd. Het was een prachtige dag. We hebben namens de klas een kaart
gestuurd. Gefeliciteerd.
We sturen ook een kaartje aan onze stagiaire Lindsey. Ze heeft een longontsteking opgelopen. We wensen haar veel
beterschap toe.
Denkt u nog aan de roze briefjes?
Dinsdag 7 november oudergesprekken. Via de hoofingang naar binnen
De lampionnen zijn bijna klaar. De kinderen hebben flink gewerkt en ze zijn mooi geworden.
Groep 2 gaat vrijdag 10 november naar Vredewold, om daar met hun lampion liedjes te zingen voor de bewoners.
We hebben voldoende begeleiding. Wilt u donderdag voor uw kind in groep 2 een lampionstokje met lichtje
(voorzien van naam) meegeven.
Dinsdag 7 november oudergesprekken. Via de hoofdingang naar binnen.
Wat zijn de kinderen leergierig. Ik merk dat er thuis goed gelezen wordt. Fantastisch. We gaan als een speer door
de leerstof heen.
De kinderen hebben deze week wel drie nieuwe letters geleerd. De d, oe en de z. We zijn heel veel aan het oefenen
met de letters d, b en p. Dit vinden de meeste kinderen nog erg lastig. Ze lijken ook zoveel op elkaar.
Met rekenen hebben we geleerd om getallen te splitsen en hebben we een begin gemaakt met tellen t/m 12 met
huppen van 2.
De lampionnen beginnen erg mooi te worden. De kinderen zijn erg enthousiast. Ze mogen zelf kiezen/verzinnen wat
voor lampion ze willen maken van een witte fles. Kom gerust een kijkje nemen in de groep. De lampionnen blijven
hangen tot vrijdag 10 november.
Volgende week donderdag is juf Melissa voor het laatst. Haar stage van 10 weken is alweer afgelopen. De kinderen
en ik zullen haar erg gaan missen.
Groep 3 heeft deze week wel twee nieuwe letters geleerd. De oo en de d. De d is nog lastig, omdat deze erg veel
lijkt op de b. We zullen dus veel gaan oefenen!
Met rekenen heeft groep 3 geleerd om getallen te splitsen en hebben we een begin gemaakt met tellen t/m 12 met
huppen van 2.
Groep 4 heeft deze week veel gerekend met behulp van een getallenlijn. Met taal hebben we geleerd om het einde
van een verhaal te schrijven.
Voor groep 4: woensdag 8 november is het controledictee!
We zijn begonnen met onze lampion, ze beginnen al erg mooi te worden!
Fijn weekend!
We zijn deze week begonnen met de lampion. De kinderen zijn heel enthousiast en knippen, plakken en prikken er
op los.
Met rekenen hebben we deze week geoefend met minsommen over het 10-tal en met keersommen. Met Spelling
oefenen we met de categorie "wolf woorden". Met taal hebben we geleerd om het einde van een verhaal te
schrijven.
Goed weekend.
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Het is alweer bijna Sint Maarten! We zijn druk met onze lampion, ze worden schitterend!
Het is gezellig in de groep, er wordt serieus gewerkt en er is tijd voor een grapje. Complimenten van juf!
Dinsdag 14 november staat het controle dictee op het programma. Afgelopen donderdag zijn de woordpakketten
mee gegeven.
De toetsen voor de tafel van 3 en 4 zit er op, deze week was de laatste kans om 80 of meer goed te halen. Is dit
niet het geval dan is de kans groot dat er vanaf het aankomend blok van rekenen al problemen ontstaan, we zijn
namelijk gestart met de deelsommen. Het kennen van de tafels is dan een pré.
Deze week hebben we ook onze doelen vast laten leggen voor de tafels 6 en 9. Deze twee staan de komende
weken in de spotlight! Ook gaan we aan de slag met het op tempo hoofdrekenen, hierbij denken we aan sommen
onder de 100 op tempo. Ook hierbij is 80 een voldoende. Bij juf zijn verschillende tips te halen voor sites waar
geoefend kan worden. Kom gerust binnen!
Taal is lastig de afgelopen weken. Het gaat met name over werkwoorden in tegenwoordige tijd (t.t.) en verleden tijd
(v.t.). We doen ons uiterste best en doen uitstekend mee in de les!
Denkt u aan het roze briefje voor het geven van toestemming over foto's e.d. op de site?
Fijn weekend iedereen!
Vrijdag 3 november is het woordpakket 2 meegegeven. Het dictee is op dinsdag 14 november
Maandag 6 november is de eerste toets van geschiedenis. De samenvatting is reeds meegegeven.
De nieuwe doelen voor de tafels (van 3,4, 6 en 9 ) zijn weer door iedereen gesteld. We streven er uiteindelijk naar
om 80 van de 100 sommen in 5 minuten goed te hebben. Dat is nog best heel moeilijk voor de meesten. Het goed
en vlot beheersen van de tafels is van essentieel belang voor succes bij het rekenen, dus.... veel oefenen.
Denken jullie nog even aan het oefenen van het klokkijken?
We wensen iedereen een fijn weekend!
Het controle dictee over woordpakket 2 is op donderdag 9 november, vergeet niet de spellingsregels + woorden te
oefenen.
Iedereen heeft een huiswerkblad met verhoudingstabellen + klokken (hoeveel uur en minuten tijdsverschil) mee naar
huis gekregen. Uiterlijk donderdag 9 november moet het blad terug op school zijn.
Ook heeft iedereen een datum voor zijn/haar spreekbeurt ontvangen + een voorbereidingsformulier voor het geven
van een spreekbeurt.
We hebben deze week bij begrijpend lezen geleerd hoe je een register kunt aflezen.
Deze week zijn we begonnen met het maken van de lampion.
Iedereen een fijn weekend gewenst!
We hebben weer een frisse start gemaakt na de herfstvakantie. We zitten allemaal op een nieuwe plaats in de klas.
De eerste voorronde van het voorleeskampioenschap is geweest. Elisa en Mare hebben een prachtige presentatie
gegeven. Volgende week zijn Jort en Romy aan de beurt. Job is als laatste op 16 november. Daarna zal er een keuze
gemaakt worden wie er van onze groep doorgaat naar de finale van het voorleeskampioenschap op de Nijenoert.
Ook hebben we een start gemaakt met de lampionnen. Iedereen heeft zijn/haar eigen ontwerp gemaakt.
Het controle dictee over woordpakket 2 is op 9 november.
Afgelopen maandag zijn we op excursie geweest. Stagiaire Annemiek heeft de kinderen kennis laten maken met het
Joodse geloof en de geschiedenis van de Joodse families in Leek. We hebben het Joodse schooltje en het monument
op de Dam bezocht. Na afloop zijn er brieven geschreven over wat er is "blijven hangen" van de presentaties van de
gids van het Joodse schooltje. De brieven zijn naar haar opgestuurd.
Dinsdag is de samenvatting van het eerste thema van aardrijkskunde meegegeven. Het hoofdstuk gaat over aarde,
seizoenen, dag en nacht en klimaten op aarde. Het proefwerk staat gepland voor dinsdag 7 november.
In ons lokaal hangt de lijst met data en namen voor de spreekbeurten. We verwachten mooie en goede presentaties
te mogen horen (en zien).
Aanstaande maandag gaat woordpakket 2 mee naar huis. Het controledictee wordt afgenomen op donderdag 16
november.
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Ook groep 8a is weer fris van de herfstvakantie teruggekomen. We moesten nog wel even wennen aan de
opdrachten en het tempo.
Afgelopen maandagavond hebben we de ouders van de beide groepen 8 op school ontvangen. We bespraken het
komende schooljaar en hebben informatie gegeven over de overgang van basisonderwijs/primair onderwijs naar het
voortgezet onderwijs. De opkomst was ruim en er werden goede vragen gesteld. De leerlingen krijgen volgende
week een formulier mee met de gegevens/data van het komende schooljaar.
Volgende week woensdag 8 november wordt het spelling controledictee 2 gevraagd.
Donderdagmiddag beleven we de eerste ronde (groep 8 a) van het voorleeskampioenschap. Donderdag 16
november dan de tweede ronde, waaruit een klassenvoorleeskampioen wordt gekozen. Donderdag 23 november is
dan de Nijenoert schoolfinale.
Ook zijn we met de lampion begonnen. Het onderwerp en idee is in groep 8a vrij. Er zullen weer fraaie producten
worden gemaakt.
Afgelopen maandagavond hebben we de ouders van de beide groepen 8 op school ontvangen. We bespraken het
komende schooljaar en hebben informatie gegeven over de overgang van basisonderwijs/primair onderwijs naar het
voortgezet onderwijs. Er was een ruime opkomst en er werden goede vragen gesteld. De leerlingen krijgen
volgende week een formulier mee met de gegevens/data van het komende schooljaar.
Volgende week woensdag 8 november wordt controledictee 2 van spelling afgenomen.
Donderdagmiddag beleven we de eerste ronde van het voorleeskampioenschap. Uit onze klas doen Imad en
Leon mee. Donderdag 16 november dan de tweede ronde, waaruit een klassenvoorleeskampioen wordt gekozen.
Donderdag 23 november is dan de Nijenoert schoolfinale.
Ook zijn we met de lampion begonnen. Het onderwerp en idee is in groep 8 vrij. Er zullen weer fraaie producten
worden gemaakt.
Uw kind kan thuis via de pc of tablet met zijn of haar persoonlijke leerdoelen oefenen in Snappet. Hiervoor heeft uw
kind inloggegevens nodig. Deze zijn bij meester Werner te verkrijgen. Op deze manier kunt u zelf ook een beeld
krijgen bij de vorderingen die uw kind dagelijks maakt en de onderwerpen waar hij of zij misschien nog wat moeite
mee heeft.
Ook de resultaten van de methodetoetsen geven een indicatie van de ontwikkelingen die uw kind doormaakt. Deze
kunt u terugvinden in het Ouderportaal van Parnassys. Hiervoor heeft u in het verleden inloggegevens ontvangen.
Mocht u deze inloggegevens kwijt zijn dan kunt u nieuwe inloggegevens aanvragen bij meester Werner.
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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