Voor uw agenda
Margemoment(en) en aangepaste schooltijden voor de maand december:
 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.
 Donderdagmiddag 21 december margemiddag voor groep 1 t/m 4.
 Vrijdag 22 december margedag voor alle groepen.

woensdag 29 november
8.30 uur groep 8B excursie naar De Magneet
12.15-13.15 uur Onderbouwoverleg

donderdag 30 november
8.30 uur groep 8A excursie naar De Magneet
9.00 uur Directieoverleg
15.45 uur MB en BB overleg

Ontruimingsoefening
Donderdagmiddag jl. ging om 13.05 uur het brandalarm. Onze tweede oefening
van dit schooljaar. Nu waren de kinderen vooraf niet geïnformeerd. Dat was
voor een enkeling wel even schrikken. Binnen 5 minuten stond iedereen op de verzamelplaats. Ook de kinderen en
medewerkers van de kinderopvang waren snel het gebouw ontvlucht. We kunnen spreken van een geslaagde oefening en we
hopen dat het altijd bij een oefening zal blijven.
Voorleeskampioen
Lars van der Laan is voorleeskampioen van onze school geworden !!!! Een zeer knappe
prestatie, mede omdat de concurrenten het ook erg goed deden. Lars mag ons
binnenkort gaan vertegenwoordigen tijdens de volgende ronde. In Punt 1 komen de
andere finalisten van de verschillende scholen bij elkaar. Dus nog goed oefenen Lars !! We
houden jullie op de hoogte over het verdere verloop. Juf Grieta en Juf Dini hartelijk
bedankt voor jullie komst. Een beter jurytweetal kunnen wij ons niet wensen. Lars kreeg
de schaal uitgereikt door Leon Dik, de voorleeskampioen van vorig jaar.
Sinterklaas 2017
Afgelopen maandag is de verhaallijn over Sinterklaas gestart. We kregen een brief
van Sinterklaas waarin stond dat er iets heel erg was gebeurd. De recepten voor
het bakken van pepernoten waren weggewaaid. Die domme Bakpiet had het
raam open laten staan terwijl er storm op zee was. Sinterklaas vroeg de kinderen
om hulp omdat de voorraad pepernoten in de supermarkten op begint te raken.
Sint vroeg de kinderen om nieuwe recepten te verzamelen en deze heeft
meester Pijlman met spoed en heel veel postzegels verstuurd naar kasteel
Nienoord. Sinterklaas schreef ook in de brief dat hij zich zorgen maakt over de
pepernotenmachine. Die piept, kraakt, rookt. Hij lijkt op instorten te staan.
Woensdagochtend vonden de kinderen in de hal en in de klassen BLAUWE
pepernoten!!! Ze smaakten ook helemaal niet naar pepernoten. En die
kleur.........hoe kan dat nou? Meester Pijlman belde snel naar Sinterklaas en
Sinterklaas vertelde dat de pepernotenmachine helaas toch kapot is gegaan! Hoe
moet dit nou verder? Een Sinterklaasfeest zonder pepernoten kan toch helemaal
niet.
Gelukkig hadden de kinderen een goed idee. Ze gaan zelf ontwerpen maken voor
een nieuwe pepernotenmachine. Sinterklaas heeft aan Meester Pijlman gevraagd
of er volgende week woensdag een Piet op school mag komen om de
pepernoten van de nieuwe recepten uit te proberen. Meester Pijlman vond dit
geen probleem.
U hoort volgende week van ons hoe de Piet de pepernoten vond smaken.
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Pannakooi
Afgelopen woensdag hebben medewerkers van ABC-hekwerk de pannakooi
geplaatst. Daar zijn wij (team) en ook heel veel kinderen ontzettend blij mij.
Eén van de leerlingen kwam al met een suggestie voor de voetbalkooi. “De
Nijenoert-Arena”. Goed bedacht. Wellicht kunnen we dat bekrachtigen met
een mooi bord. Binnenkort gaan we de kooi officieel openen. We zullen u
daarvan op de hoogte houden.
Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook
consumptievolgorde).

Tomaat

Mandarijn

peer

Gymkleding
Als leerlingen hun gymkleding eens per ongeluk vergeten hebben we de volgende regels
- leerlingen van groep 3 en 4 gymmen dan in hun ondergoed
- leerlingen van groep 5 tot en met 8 kunnen gymkleren lenen van school.
De geleende kleren gaan mee naar huis, waar ze gewassen moeten worden. Daarna weer
inleveren na uiterlijk een week bij mij, juf Odette of de groepsleerkracht die gym gaf toen
het geleend werd.
Heeft u nog gymbroekjes of gymshirtjes over die uw eigen kinderen te klein zijn dan
hebben wij daar wel belang bij voor de uitleenkist! Graag inleveren bij Odette.
Alvast bedankt!













Het is een spannende tijd voor de kinderen. Dat is duidelijk te merken aan het spelgedrag onderling . Er is een hele
leuke verhaallijn. Bovenin de nieuwsbrief kunt u lezen waar het over gaat. In het speellokaal hebben we Pietengym
gedaan. Er worden Sinterklaaswerkjes gemaakt , Sinterklaasliedjes geleerd. Ook deze: Het is donker in de straat en
luister wie daar gaat (tongklakken), het paard van Sinterklaas (stampen of bonzen) en lieve Pieterbaas, Sint gaat daar
naar binnen, hoor de kinderen zingen: Dag Sinterklaas, dag lieve Pieterbaas.
Bij de letters P en S hebben de kinderen voorwerpen gezocht in ons lokaal met deze letters. Bijvoorbeeld Potlood/
Schaar.
Wat is de bakpiet toch dom! Alle recepten zijn weggewaaid. Gelukkig kunnen de kinderen van onze school Sint en
piet goed helpen. Het is best wel spannend wat er allemaal op school gebeurt! Zo maar blauwe pepernoten in de
klas – Meester Pijlman die met de Sint een telefoongesprek voert in de klas..... (Het verhaal kunt u lezen in deze
nieuwsbrief). En nu zijn we natuurlijk druk aan het knutselen en zingen we liedjes en oefenen we dansjes.
We merken dat veel kinderen al bij binnenkomst moeten plassen. Kunt u eraan denken om uw kind even naar
de wc te laten gaan vlak voor vertrek? In deze spannende tijd kunnen ongelukjes al gauw plaats
vinden....
Prettig weekeinde en tot maandag.
Een spannende week hoor! Lees de verhaallijn in het bovenstaande stukje bij Sinterklaas. Dan bent u helemaal op de
hoogte.
We hebben flink gewerkt deze week. Leuke pieten, een pietje in de schoorsteen en een ontwerp voor een nieuwe
pepernoten machine voor sinterklaas gemaakt.
Versje: Zwarte Piet heeft verdriet, want hij vindt zijn mutsje niet. Hij zoekt in alle gangen, maar ziet het nergens
hangen. Euh, zwarte piet........ ik denk dat je me niet gelooft, maar jouw muts, staat op je hoofd!
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Oh, oh, oh, wat zijn de kinderen weer enthousiast over het feit dat onze lieve Sint weer in het land is. Was even
spannend, met al die pakjes in het water. Daar maakten toch veel kinderen zich erg ongerust over. Nu is Sinterklaas
goed aangekomen en is hij het recept kwijt van de pepernoten. Gelukkig heeft de klas een mooi recept gevonden via
Google en hebben we die keurig overgeschreven en aan meester Pijlman meegegeven. Zo zal het recept vast wel
aankomen bij de bakpiet. Nu zijn we bezig om de Piet te helpen met het maken van een echte pepernotenmachine.
De bouwtekeningen zijn al klaar. Wat is het toch fantastisch dat Sinterklaas en Piet zoveel hulp krijgen.
Naast al die drukte hebben de kinderen twee nieuwe klinkers geleerd. De a en de u. We kennen nu alle klinkers.
Wat kun je daar veel mooie woorden mee maken.
Deze week zijn we ook begonnen met het rekenen in groepjes van 5. We hebben geleerd dat het heel makkelijk
tellen is als je alle groepjes een andere kleur geeft. Dan hoef je alleen de kleuren te tellen en kun je ook niet in de
war raken als de lijnen elkaar overschrijden.
Fijn weekend met die kleine druktemakers!!!!

Sinterklaas is weer in het land!! Maar helaas niet zonder problemen.. Maandag kregen wij middels een brief van de
Sint te horen dat alle recepten waren weggewaaid. Gelukkig hebben wij nieuwe recepten kunnen maken. Woensdag
lagen er tot ons schrik allemaal blauwe pepernoten in de school. Wat was hier aan de hand? Meester Pijlman heeft in
de klas met Sinterklaas gebeld en hij vertelde ons dat de pepernotenmachine kapot is gegaan. Wij helpen de Sint en
zijn Pieten een handje en zijn direct begonnen met het maken van een pepernotenmachine.
Groep 3 heeft deze week weer twee nieuwe letters geleerd de ij en de o.
Groep 4 heeft deze week de tweede taaltoets gehad. De nieuwe woordenlijst is weer mee.
Met spelling heeft groep 4 weer een nieuwe categorie geleerd, namelijk fiets. Deze regel gaat over woorden die
beginnen met een s, z, v of f. Vooral het verschil tussen de v en de f is nog lastig.
Groep 4 is met rekenen veel aan het oefenen met sommen uit te rekenen met behulp van de getallenlijn. Dit vinden
sommige kinderen nog best lastig. Vrijdag hebben alle kinderen een blad mee gekregen om dit ook thuis te oefenen.
Het controledictee voor groep 4 wordt volgende week donderdag afgenomen.
Fijn weekend!

De Pieten waren op school geweest en in alle klassen lagen groene pepernoten. Meester Pijlman heeft toen maar
eens met Sinterklaas gebeld. Het bleek dat de pepernotenmachine stuk was gegaan. De kinderen mogen een nieuwe
machine ontwerpen. Daarvoor kunnen we nog wel wat doosjes en ander kosteloos materiaal gebruiken.
Donderdag hebben we nogmaals een ontruimingsoefening gedaan. Het ging nog vlotter dan de vorige keer.
We wensen iedereen een fijn weekend.

Afgelopen week heeft Sinterklaas de hulp ingeroepen van de kinderen van groep 5. Ze hebben allemaal een
verlanglijstje gemaakt. Daarna hebben we alle briefjes in een grote doos gedaan en geloot voor wie je een cadeautje
moet kopen. Dat scheelt Sinterklaas een heleboel werk! Voor € 5,- kun je een cadeautje kopen. Verpak het in een
mooie surprise, zet er aan de buitenkant op voor wie het is en plak ook het (opgevouwen) gedicht aan de
buitenkant. Dinsdag 5 december kun je het dan meenemen naar school en voordat we Sinterklaas op het plein
welkom heten kun je het in de klas zetten. Daarna gaan we natuurlijk gezellig een voor een de gedichten voorlezen
en de cadeautjes uitpakken. Als er nog vragen zijn kun je altijd terecht bij juf.
De tafels blijven we goed oefenen, we zijn momenteel druk bezig met de tafel van 7 en 8. Sommige kinderen kunnen
er al meer dan 100 per 5 minuten maken! Dat vinden we erg knap allemaal. Bij sommige kinderen is het wat lastiger,
dat geeft niet maar er moet dan even iets vaker geoefend worden. Beter 7x in de week een paar minuten, dan 1x in
de week een kwartier.
Bij spelling zijn de woordpakketten weer meegegeven vorige week. Deze keer wordt het waarschijnlijk best lastig, er
zitten moeilijke woorden in. Woorden op –ig en woorden met –ch- en –cht. Daarnaast komen nu volop woorden
met lange klank (bomen) en korte klank (bommen) voorbij omdat die al eerder aan bod zijn gekomen. Wanneer u
vragen heeft over hoe hierin instructie wordt gegeven of over andere zaken, kom gerust binnen!
Afgelopen dinsdag hebben we ons groepsdoel gehaald! We hebben nu een werkhouding die erg goed is! TOP!
Uiteraard werd dat gevierd, donderdagmiddag hebben we een klein bioscoopmomentje gehad. Ons nieuwe doel wat
door de kinderen zelf bedacht is, hangt alweer op het bord in de klas.
De pannakooi staat! Of, zoals velen het ook wel noemen: de pandakooi! Super!
Voor iedereen een erg fijn weekend!
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Afgelopen week heeft Sinterklaas de hulp ingeroepen van de kinderen van groep 5. Ze hebben allemaal een
verlanglijstje gemaakt. Daarna hebben we alle briefjes in een grote doos gedaan en geloot voor wie je een cadeautje
moet kopen. Dat scheelt Sinterklaas een heleboel werk! Voor € 5,- kun je een cadeautje kopen. Verpak het in een
mooie surprise, zet er aan de buitenkant op voor wie het is en plak ook het (opgevouwen) gedicht aan de
buitenkant. Dinsdag 5 december kun je het dan meenemen naar school en voordat we Sinterklaas op het plein
welkom heten kun je het in de klas zetten. Daarna gaan we natuurlijk gezellig een voor een de gedichten voorlezen
en de cadeautjes uitpakken. Als er nog vragen zijn kun je altijd terecht bij meester of juf.
Vorige week vrijdag zijn de woordpakketten voor blok 3 meegegeven. Graag even flink oefenen, want er zijn lastige
categorieën bij; vooral de woorden met CH en CHT blijken lastig. Bovendien zorgen de woorden uit het vorige
pakket (MOLLEN) nog voor veel vergissingen. In de volgende nieuwsbrief komt de exacte datum van het dictee te
staan.
Juf Epie is geopereerd aan haar hand, we hopen dat ze spoedig hersteld zal zijn, zodat we haar weer kunnen
begroeten in de klas. Van harte beterschap juf.
We zijn de afgelopen week niet meer toegekomen aan het overhoren van de tafels, we hopen dit volgende week in
te halen, dus....blijven oefenen. (ook de tafels van 7 en 8)
Donderdag hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van de pannakooi. We vinden het een prachtige aanwinst
voor de school!
We wensen iedereen een fijn weekend

Groep 6 zat donderdagmiddag als publiek bij de voorleeswedstrijd, we hebben genoten! En Lars, gefeliciteerd
namens groep 6A!
Ook hebben we pepernotenmachines geknutseld. We hopen dat de Sint en zijn pieten er iets aan hebben.
Aanstaande maandag wordt de geschiedenis toets afgenomen.
Dinsdag krijgen de kinderen de tafeltoets, goed oefenen dus
Het controle dictee van thema 3 wordt op donderdag 7 december afgenomen.
Bij taal zijn we bezig met voegwoorden
De kinderen hebben een huiswerkblad van de verhoudingstabellen mee naar huis gekregen, inleveren kan t/m
donderdag 30 november.

Groep 7 is bezig met de 'ouderwetse' staartdelingen. Dit blijkt toch nog heel moeilijk. Misschien verstandig om thuis
regelmatig even te oefenen als je het lastig vindt.
Op 7 december is het controle dictee van blok 3.
Job heeft ons donderdag goed vertegenwoordigd op het voorleeskampioenschap. De winnaar dit jaar is Lars van der
Laan. Top gedaan! Iedereen in de klas gaat nu zijn/haar eigen boekenbeurt voorbereiden. De boeken zijn bijna
allemaal bekend. Het formulier is besproken en als de data bekend zijn mag het papier mee naar huis.
De lootjes en waardebonnen voor de surprise dag op 5 december zijn vandaag mee naar huis gegaan. Van de
waardebon mag je een cadeautje voor de ander kopen. Daarbij maak je een leuke surprise en een gedichtje, en dit
neem je mee op 5 december. Veel succes met de voorpret!
Fijn weekend

De afgelopen week was voor groep 7a een "kleintje-toetsings-week". We hebben gewerkt aan een
Taaltoets, een (deel van een) rekentoets en aan een toets begrijpend lezen. Volgende week kunnen de
Resultaten in Parnassys bekeken worden.
Aanstaande maandag is het volgende topografieproefwerk aan de beurt.
Donderdagmiddag heeft Jade groep 7a vertegenwoordigd tijdens de voorleeswedstrijd. Ze heeft dat supergoed
gedaan. Lars kwam als winnaar uit de bus. Gefeliciteerd!
We hebben inmiddels lootjes getrokken in verband met de Sinterklaassurprises. Alle kinderen hebben
een waardebon ter waarde van vijf euro meegekregen om een leuk cadeautje uit te kunnen zoeken voor
een klasgenoot. Natuurlijk verwachten we een leuke surprise, met een bijbehorend gedichtje.
Juf Epie is geopereerd aan haar hand, we hopen dat ze spoedig hersteld zal zijn, zodat we haar weer kunnen
begroeten in de klas. Van harte beterschap juf.
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We hebben de afgelopen week meegedaan aan de Mediamasters. Dit mede in verband met De Week van de
Mediawijsheid. Er werd gezamenlijk zeer goed gewerkt aan de verschillende opdrachten die in verband stonden met
omgang met het Internet en media. Een erg leuk en goed programma, wat tevens ook thuis gespeeld kon worden.
Lars van der Laan is voorleeskampioen van onze school geworden!!!! Een zeer knappe prestatie. Lars mag
ons binnenkort gaan vertegenwoordigen tijdens de volgende ronde. In Punt 1 komen de andere finalisten van de
verschillende scholen bij elkaar. Dus nog goed oefenen Lars !! We houden jullie op de hoogte over het verdere
verloop.
Het controledictee nummer 3 is gepland op woensdag 13 december. Het woordpakket is meegegeven.
Letten jullie ook op de excursie van a.s. donderdag naar De Magneet?
Maandag en donderdag a.s. houden we dus de gesprekken over het pre-advies voortgezet onderwijs!! Komt allen.
FIJN WEEKEND
We hebben de afgelopen week meegedaan aan de Mediamasters. Dit in verband met De Week van de
Mediawijsheid. Er werd gezamenlijk zeer goed gewerkt aan de verschillende opdrachten die in verband stonden met
omgang met het Internet en media. Een erg leuk en goed programma, wat tevens ook thuis gespeeld kon worden.
Lars van der Laan is voorleeskampioen van onze school geworden! Gefeliciteerd Lars. Maar de concurrenten
verdienen ook alle lof.
Het controledictee nummer 3 is gepland op woensdag 13 december. Het woordpakket is meegegeven.
A.s. woensdag gaan we op excursie naar de De Magneet. Leuheuk!
Maandag en dinsdag a.s. houden we de pre-adviesgesprekken met het oog op het voortgezet onderwijs. Hiervoor
heeft u een uitnodiging ontvangen.
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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