Voor uw agenda
Margemoment(en) en aangepaste schooltijden voor de maanden
november en december:
Dinsdagmiddag 21 november groep 1 t/m 8 i.v.m. studiemiddag team.
Dinsdagmiddag 5 december, we werken deze dag met een continurooster. Dat
betekent dat de groepen 1 t/m 4 gewoon om 11.45 uur vrij zijn. En de groepen
5 t/m 8 om 12.30 uur. ’s Middags zijn alle kinderen vrij!
Donderdagmiddag 14 december continurooster tot 13.30 uur voor de groepen
3 t/m 8 i.v.m. sprookje. ’s Middags zijn alle kinderen vrij!
Donderdagmiddag 21 december margemiddag voor groep 1 t/m 4.
Vrijdag 22 december margedag voor alle groepen.

dinsdag 22 november
9.00 uur Scholing IB – Directie
Margemiddag groep 1 t/m 8 i.v.m. studiemiddag
19.30 uur OV-vergadering

woensdag 23 november
13.00 uur Teamvergadering
13.30 uur ICT overleg
Activiteitenmiddag groep 8 RSG De Borgen

Ontruimingsoefening
Dinsdag 14 november vond een aangekondigde ontruimingsoefening plaats. Na
het signaal (een snerpend alarm) gingen alle kinderen rustig naar
buiten. Tevens werden alle ruimten gecontroleerd op de
aanwezigheid van mensen. Buiten werd bij alle groepen door de
groepsleerkracht gecontroleerd of alle leerlingen aanwezig waren.
Onze hoofd-BHV’er kreeg van de groepsleerkrachten het signaal
dat iedereen buiten stond opgesteld. Na 7 minuten konden de
kinderen weer naar binnen en plaats nemen op hun stoeltje. Een
geslaagde oefening. Binnenkort kunnen de kinderen een
onaangekondigde ontruimingsoefening verwachten. Zo zijn ze toch
een beetje voorbereid op eventuele calamiteiten.
Sinterklaasfeest 2017
Dinsdag 5 december zal Sinterklaas natuurlijk onze school bezoeken. We hebben hiervoor alvast een paar belangrijke
mededelingen.
Schooltijden:
Alle kinderen moeten uiterlijk 8.00 uur op school zijn!!!
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan bij hun leerkracht op de aangegeven plek op het grote plein staan.
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 moeten uiterlijk 8.00 uur in de klas zitten met hun jas aan. De leerkracht loopt met de
kinderen naar het plein. Alle ouders die willen kijken mogen op het grote plein op de aangeven plek staan.
We werken die dag met een continurooster. Dat betekent dat de groepen 1 t/m 4 gewoon om 11.45 uur vrij zijn. En de
groepen 5 t/m 8 om 12.30 uur. ’s Middags zijn alle kinderen vrij!
Eten/drinken:
De kinderen nemen die dag gewoon eten en drinken mee zoals alle andere dagen.
Verhaallijn:
We gaan de komende 2 weken werken met een verhaallijn. Er speelt zich een probleem af rond Sinterklaas en we vragen de
kinderen om mee te denken dit probleem op te lossen voor 5 december. U zult vast
van uw kind horen wat er allemaal aan de hand is. Via de nieuwsbrief wordt u ook op
de hoogte gehouden.
Surprises:
De volgende groepen gaan in hun eigen klas lootjes trekken: groep 5 t/m 8.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een cadeau kopen. Ieder kind krijgt een
waardebon van 5 euro. Op de waardebon staan de winkels waar de bon volledig
besteed kan worden. Bij het cadeau hoort natuurlijk een leuke surprise en een
gedichtje. De lootjes en waardebonnen krijgt uw kind op vrijdag 24 november mee
naar huis.
Foto’s:
Onze schoolfotograaf zal die dag de foto’s verzorgen, zowel bij de aankomst als in alle
groepen. De foto’s zullen later op de site gezet worden. Het is dus niet de bedoeling
dat ouders zelf foto’s gaan maken, omdat de aankomst-act voor alle kinderen goed
zichtbaar moet zijn.
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Fruitlevering
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).

Radijs

Sinaasappel

peer

Bericht van de TMO
Beste ouder(s)/ verzorger(s)
Bij deze wil ik kenbaar maken dat ik na bijna 4 jaar de TMO ga verlaten, deze stap ga ik nemen omdat ik op een andere locatie van
SKSG meer uren kan gaan werken, dit was in deze regio niet mogelijk. Wel wil ik zeggen dat ik ontzettend veel geleerd heb in de
afgelopen 4 jaar.
En dat ik blij ben dat ik deze kans heb gekregen om hier aan de slag te mogen. Het was niet altijd even makkelijk en sommige ouders
heb ik ook regelmatig een mailtje gestuurd, maar toch is en was het altijd leuk om voor de kinderen te zorgen.
Ik ga ook zeker de kinderen maar ook mijn vrijwilligers missen want zonder hun kan ik mijn werkzaamheden niet uitvoeren.
Ik wil alle ouder(s)/verzorger(s) bedanken in het vertrouwen en de leuke tijd die ik met de kinderen heb gehad. Donderdag 30
November is mijn laatste dag als TMO Coördinator
Met vriendelijke groet,
Marco Smit
Tevens zijn wij nog op zoek naar zeer gemotiveerde nieuwe vrijwilligers !!!
Overleg met teamleider TMO
Deze week hebben Rudi Nijmeijer en Ik (Peter) de agenda’s bij elkaar gelegd voor het maken van een afspraak. Donderdag 30
november voeren we overleg over de TMO. Ook de opmerkingen van de ouders tijdens de informatieve ouderavond
worden meegenomen. We houden u op de hoogte.





Dinsdagmiddag zijn de kinderen vrij.
De ontruimingsoefening verliep goed. Veel kinderen vonden het spannend.
Zaterdag komen Sint en zijn Pieten weer naar Nederland. Vanaf volgende week werken/zingen/spelen/lezen we voor
over het Sinterklaasfeest.




Dinsdag middag zijn de kinderen vrij.
Sinterklaas komt weer in het land. Geleidelijk aan gaan we hierover werken. Het is goed om alle informatie over het
sinterklaasfeest te lezen in de komende nieuwsbrieven. Belangrijke zaken als tijd en plaats staan daarin vermeld.
Liedjes en boekjes over Sint zijn welkom.
Het is echt herfst. Daar horen wind en regen bij. Kinderen komen vaak met regenlaarsjes op school. In de klas
mogen ze dan pantoffeltjes of een paar dikke sokken dragen.
We vragen u om geen speelgoed mee te geven aan de kinderen. Gekregen speelgoed van een verjaardag of als
beloning voor een zwemdiploma mag getoond worden en gaat dan weer met de ouders mee . Kinderen mogen over
een tijdje via de vertelkist ook iets laten zien van hun interesses/speelgoed.










Welkom bij ons in de groep Nikki Otter.
Dinsdagmiddag zijn de kinderen vrij!
We beginnen met het thema Sinterklaas. De kinderen van groep 2 moeten even een kleerhangertje met een t –Shirt
meenemen. Daar maken ze een pietje van.
Best wel een beetje spannend was de ontruimingsoefening deze week. Maar het ging naar wens.
En ook superspannend, nog maar 1 nachtje en dan is de Sint weer in ons land.
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We hebben een start gemaakt met kern 4! Letters die we geleerd hebben zijn de w en de o. Het thema in kern 4
gaat over; Waar woon jij. We zullen deze weken dus veel nieuwe woorden leren rondom dit thema. Verder hebben
we woorden gezocht die je anders uitspreekt dan dat je ze schrijft. Dit vinden kinderen heel lastig. We hebben heel
veel woorden gevonden zoals; peer, speer, veer, beer, etc. De kinderen vonden dit reuze interessant.
Met rekenen zijn we begonnen met het tellen van 1 t/m 20. De kinderen moeten de juiste getallen in een getallenlijn
plaatsen.
Het maatjes lezen vonden we heel moeilijk. Naar elkaar luisteren en elkaar verbeteren/helpen moet nog echt
aangeleerd worden. We hebben er een doel van gemaakt. Deze trotse juf kan vermelden dat de kinderen hun doel
hebben gehaald. We kunnen niet alleen lezen op een fluistertoon, maar kunnen elkaar goed helpen en begeleiden en
zelfs een compliment geven over het leesgedrag van een ander gaat heel erg goed.
Niet vergeten: Dinsdagmiddag 21 november hebben de kinderen een margemiddag!
Fijn weekend!!!





Groep 3 en 4 hebben deze week alweer blok 3 van rekenen afgerond.
Groep 3 heeft ook het derde boekje alweer uit van taal. We hebben in deze laatste week van kern 3 de letters z, ij
en h geleerd.
Aanstaande maandag heeft groep 4 de tweede taaltoets. Nog even de tijd om de woorden te oefenen dus!
Met spelling heeft groep 4 geoefend met de woorden van de categorie 'schroef' en 'slang'. Ze mochten de woorden
zelf typen op de computer, hartstikke leuk!
Aanstaande dinsdagmiddag 21 november hebben alle kinderen een margemiddag.
We hebben deze week de verjaardagskalender afgemaakt en een boekenlegger gemaakt!
Fijn weekend!





Afgelopen dinsdag hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Dit ging heel goed.
Maandag hebben de kinderen het dictee van het woordpakket. Nog even oefenen dus.
Dinsdagmiddag, 21 november, hebben de kinderen een margemiddag




A.s. dinsdagmiddag 21 november hebben alle kinderen een margemiddag.
A.s. maandag 20 november is de aardrijkskundetoets. De samenvatting om te leren is al enige tijd geleden mee naar
huis gegaan.
Om rekenen (bijvoorbeeld tafels of klokkijken) te oefenen zijn er verschillende sites te vinden voor werkbladen of
om online spelletjes te doen om te oefenen. We zijn ons bewust van het feit dat er veel moet gebeuren in groep 5.
Mocht iets niet lukken, lastig zijn of er is iets anders, kom gerust binnen voor tips of andere zaken. Zoals eerder
gezegd: de deur staat altijd open!
Afgelopen vrijdag hadden we het laatste toets moment van de tafels van 6 en 9. We hebben ons doel gehaald!!!
Juf heeft meteen getrakteerd in de klas. Samen hebben we namelijk 2409 sommen gemaakt in 5 minuten!
Volgende week zullen we starten met de tafels van 7 en 8. Deze twee zitten ook al in de methodetoets die
binnenkort op het programma staat. We gaan er weer voor!
Komende week gaan we met rekenen met beide groepen 5 werken in niveaugroepen. Dit doen we op twee
momenten in de week náást de regulieren tijd die we besteden aan onze rekenmethode. Door te werken in twee
niveaugroepen kunnen we de kinderen beter bedienen in wat ze nodig hebben aan zorg. De focus zal liggen op
contextsommen, automatiseren complexere rekenvragen e.a.
We zijn bijna bij 20 streepjes voor onze werkhouding, super! Als we de 20 halen gaan we iets gezelligs doen met z'n
allen.
Bij taal zijn we bezig met werkwoorden en stam. Dit gaat al heel erg goed!
Wanneer er nog even een kwartiertje tijd is, zetten we het digibord op een haardvuurtje en leest juf voor uit het
boek 'Juffrouw Pots', heerlijk en erg spannend! Een prachtig voorleesboek, aanrader!
Fijn weekend allemaal!















A.s. dinsdagmiddag 21 november hebben alle kinderen een margemiddag.
Om rekenen (bijvoorbeeld tafels of klokkijken) te oefenen zijn er verschillende sites te vinden voor werkbladen of
om online spelletjes te doen om te oefenen. We zijn ons bewust van het feit dat er veel moet gebeuren in groep 5.
Mocht iets niet lukken, lastig zijn of er is iets anders, kom gerust binnen voor tips of andere zaken. Zoals eerder
gezegd: de deur staat altijd open!
Vervolg van groep 5B staat op de volgende pagina.
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Woensdag gaan we nog een keer de tafels van 3,4, 6 en 9 toetsen (kijken of we onze eigen gestelde doelen halen)
Daarna gaan we aan de slag met de tafels van 7 en 8. Alvast oefenen kan geen kwaad.
Bij taal zijn we bezig met werkwoorden en stam.
Komende week gaan we met rekenen met beide groepen 5 werken in niveaugroepen. Dit doen we op twee
momenten in de week náást de regulieren tijd die we besteden aan onze rekenmethode. Door te werken in twee
niveaugroepen kunnen we de kinderen beter bedienen in wat ze nodig hebben aan zorg. De focus zal liggen op
contextsommen, automatiseren complexere rekenvragen e.a.
Afgelopen dinsdag hebben we een ontruimingsoefening gehouden, we waren rustig en toch snel het lokaal uit.
Daarna nog even een lesje in "veiligheid" en "brandpreventie" gehad.
Fijn weekend allemaal!
Op dinsdagmiddag 21 november zijn de kinderen vrij in verband met een margemiddag.
Vanaf maandag 20 november krijgen wij in groep 6A een stagemeester genaamd Levi. Levi komt 1x per week op
maandag tot aan de zomervakantie.
Afgelopen week hebben we het druk gehad met alle toetsen. Zo hebben de kinderen de eerste Naut toets gemaakt,
de taaltoets is geweest en ook de rekentoets.
Bij spelling leren de kinderen woorden met een 'c' die klinken als 's' of 'k'.
Op maandag 27 november wordt de geschiedenistoets afgenomen. De kinderen hebben de belangrijkste delen
gemarkeerd.
Bij taal leren de kinderen nieuwe woorden rondom het thema 'Goede doelen'. Ook hebben de kinderen deze week
een stel opdracht gemaakt: Het schrijven van een verhaal met een inleiding, kern en slot. Bij de kern moesten de
kinderen zich steeds de vragen 'wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe' stellen.
Wij wensen iedereen een goed weekend.
Op woensdag hebben we de rekentoets gemaakt. Op Parnassys kunt u het resultaat bekijken. We hebben de dagen
erna gewerkt aan kopieerbladen. Ze mogen thuis worden afgemaakt. Kijk er samen met uw kind naar. De bladen
hoeven niet meer mee terug naar school.
We zijn met ons voorleesboek van Jacques Vriens op een heel spannend stuk aangekomen, waarin een jongetje heel
erg door drie klasgenootjes wordt gepest. Daarover zijn we in gesprek gegaan. Hoe voelt het gepeste jongetje zich,
maar ook waarom doet de pester dit? Mooie gesprekken waarvan we veel leren over gevoelens maar we kijken ook
vanuit de pester: hoe voelt hij zich en wat doet dit met de andere kinderen in de klas. We hopen dat het allemaal
goed afloopt.
Op dinsdagmiddag 21 november zijn de kinderen vrij in verband met een margemiddag.
Op 23 november is de finale van het voorleeskampioenschap op de Nijenoert. Het was nog een hele klus om de
juiste kandidaat te vinden uit onze groep 7b. Uiteindelijk waren we het ermee eens dat Job ons gaat
vertegenwoordigen in het speellokaal. We wensen Job heel veel succes. Juf Dini en Juf Grieta zitten in de jury.
De leerstof van groep 7 begint zo langzamerhand moeilijker te worden. Vooral rekenen is even doorbijten, veel
herhalen en veel oefenen. Breuken, kommagetallen, procenten, verhoudingstabellen en vooral dat wat ze met elkaar
te maken hebben komt dagelijks voorbij.
In onze groep hebben we op dit moment als aandachtspunt goed luisteren naar elkaar. Er is een verschil tussen
luisteren en horen. Luisteren betekent dat je aandacht hebt voor elkaar en je graag wilt weten wat iemand denkt,
vertelt en wil weten wat voor iemand anders belangrijk is .We zien al veel goede voorbeelden van elkaar helpen in
ons lokaal en daar buiten.
De voorronde van de voorleeswedstrijd was best een spannende gebeurtenis. Ember, Tessa, Saskia , Jade en Karlijn
hadden goed geoefend en hebben ons verrast met een goede voorleesbeurt. Jade gaat onze groep
vertegenwoordigen tijdens het schoolkampioenschap aanstaande donderdag.
Op dinsdagmiddag 21 november zijn de kinderen vrij in verband met een margemiddag.
Aanstaande maandag gaat de tweede kaart van Europa mee naar huis. Die gaat over rivieren en gebergten. Het
proefwerk staat gepland voor maandag 27 november.




Op dinsdagmiddag 21 november zijn de kinderen vrij in verband met een margemiddag.
Woensdagmiddag 22 november wordt er een activiteitenmiddag georganiseerd op een aantal vestigingen van rsg De
Borgen. Op de Nijeborg, Lindenborg, Ronerborg, Woldborg van 13.00 uur - 16.00 uur. Je hoeft nog niet te weten
welke opleiding je gaat volgen, je kunt zelf kiezen bij welke vestiging jij de activiteiten wilt volgen. Je hoeft je niet aan
te melden.
Vervolg van groep 8A staat op de volgende pagina.
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Donderdag 30 november gaan we op excursie naar De Magneet in Groningen. We vertrekken om 8.30 uur met de
bus vanaf school. Het programma, op het Sciencecentrum van de Hanzehogeschool, duurt 2 uur. Dus we zijn op
tijd weer terug op school. Wie van de ouders wil er mee ter begeleiding? Graag aanmelden bij meester
Jeroen of juf Anne-Marie.
De pre-adviesgesprekken met de ouders, zijn gepland op maandag 27 november en donderdag 30 november. De
leerlingen hebben een overzicht van de tijden meegekregen.
Lars van der Laan vertegenwoordigt onze klas tijdens de finale van de voorleeskampioenschappen van onze school. .
Volgende week donderdag is deze finale op De Nijenoert. Juf Dini en Juf Grieta zitten in de jury.
Ook nog even voor de agenda: vrijdag 24 november is er een Woordenschattoets van hoofdstuk 3 en 4. En vrijdag 1
december een Topotoets over Amerika.
Voor in de agenda: Vrijdag 1 december Topo-toets Noord + Zuid Amerika. De leerlingen hebben begin deze week
de oefenstof mee naar huis genomen. Vorige week en deze week is de stof behandeld. Succes met leren!
Woensdagmiddag 22 november wordt er een activiteitenmiddag georganiseerd op een aantal vestigingen van rsg De
Borgen. Op de Nijeborg, Lindenborg, Ronerborg, Woldborg van 13.00 uur - 16.00 uur. Je hoeft nog niet te weten
welke opleiding je gaat volgen, je kunt zelf kiezen bij welke vestiging jij de activiteiten wilt volgen. Je hoeft je niet aan
te melden.
Op dinsdagmiddag 21 november a.s. zijn de kinderen vrij in verband met een margemiddag.
Woensdag 29 november gaan we op excursie naar De Magneet in Groningen. We vertrekken om 8.30 uur met de
bus vanaf school. Het programma, op het Sciencecentrum van de Hanzehogeschool, duurt 2 uur. Dus we zijn op
tijd weer terug op school. Wie van de ouders wil er mee ter begeleiding? Graag aanmelden bij meester Werner.
De pre-adviesgesprekken met de ouders, zijn gepland op maandag 27 november en dinsdag 28 november. De
leerlingen hebben een overzicht van de tijden meegekregen. Dit overzicht is ook gemaild.
Leon vertegenwoordigt onze klas tijdens de finale van de voorleeskampioenschappen van onze school. Volgende
week donderdag is deze finale op De Nijenoert. Juf Dini en Juf Grieta zitten in de jury.
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.

O.b.s. De Nijenoert, een

school.

5

