Voor uw agenda
Margemoment(en) en aangepaste schooltijden voor de maand december:
 Dinsdagmiddag 5 december, we werken deze dag met een
continurooster. Alle kinderen worden om 8.00 uur op school
verwacht (intocht Sinterklaas) De groepen 1 t/m 4 zijn om 11.45 uur
vrij zijn. En de groepen 5 t/m 8 zijn om 12.30 uur vrij. ’s Middags zijn
dus 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.
Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook
consumptievolgorde).

waspeen

dinsdag 5 december
Sinterklaas op school – 8.00 uur aanwzig
Continurooster groep 5 t/m 8
Margemiddag groep 1 t/m 8

donderdag 7 december
15.45 uur Teamvergadering

De schuingedrukte teksten zijn ingezonden stukken.

mandarijn

sinaasappel

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 (zie plattegrond op de
volgende pagina).
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.
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.
Vervolg verhaallijn:
Inmiddels zijn we volop bezig geweest met het ontwerpen van pepernotenmachines. Ook is er in veel groepen pepernoten
gebakken. Woensdag heeft de Proefpiet de pepernoten gekeurd en hij was dik tevreden.
Sinterklaas heeft alle kinderen door middel van een mail bedankt voor hun harde werk. Hopelijk lukt het de Pieten om op 5
december de nieuwe pepernotenmachine klaar te hebben.
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Plattegrond aankomst Sinterklaas op 5 december
Hieronder is de plattegrond weergegeven van de groepsopstelling tijdens de intocht van Sinterklaas bij ons op school. Net als
andere jaren, willen we graag dat onze leerlingen een goed zicht hebben op de Sint met zijn Pieten. Op de plattegrond
hebben we ook plaats gereserveerd voor ouders en grootouders. We verzoeken u vriendelijk hiervan gebruik te maken.

Personele bezetting groep 5A
Na de kerstvakantie zal er in groep 5A een wijziging plaatsvinden ten aanzien van de personele bezetting. Elske heeft in het
recente verleden aangegeven graag minder te willen werken. In de achterliggende weken hebben we gekeken hoe we haar
wens in vervulling konden laten gaan.
We kunnen u meedelen dat dat is gelukt en dat we er in geslaagd zijn een duo-partner voor Elske te hebben gevonden.
Vera van der Molen gaat deze taak tot de zomervakantie op zich nemen. Zij gaat in de maanden januari en februari de lessen
op donderdag en vrijdag verzorgen. Na de voorjaarsvakantie van 2018 zal er een wisseling in werkdagen plaatsvinden.
Vera is geen onbekende voor onze school. Vorig jaar heeft zij haar LIO-stage met veel succes in de Wolkengroep afgerond.
Elske en Vera hebben al afspraken gemaakt voor een goede overdracht. Tevens zal Vera binnenkort kennismaken met de
kinderen van groep 5A.
Hoofdluis
Er is hoofdluis geconstateerd in groep 8. Het is super dat de betreffende ouder ons daarover gebeld heeft. Wij adviseren u
allen uw kind(eren) regelmatig te controleren om zo verdere verspreiding op school te voorkomen. Wij stellen het zeer op
prijs dat u ons op de hoogte brengt als u neten/luizen bij uw kind(eren) vindt. Als blijkt dat er meerdere kinderen in een klas
luizen hebben, zal ons luizencontrole team een extra controle op school uitvoeren.
Actie in het basisonderwijs
Donderdag 30 november hebben alle ouders via ons administratiesysteem ParnasSys een brief ontvangen over de mogelijke
actie in het basisonderwijs. Samengevat: Wanneer de vakorganisaties een oproep doen om het werk op dinsdag 12 december
neer te leggen, zal het personeel van de Nijenoert gevolg geven aan deze oproep om te gaan staken. Dat houdt in dat de
school die dag gesloten blijft.
Bericht van de oudertoneelgroep
Beste ouders, Woensdag 13 december spelen wij, de oudertoneelgroep, het sprookje: De Gouden
Toverketting.
De kinderen hebben een uitnodiging meegekregen naar huis maar dit is nog even een reminder.
Wij zouden het erg leuk vinden als u komt kijken. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30.
Daarnaast hebben de kinderen een werkje mee naar huis gekregen (sommige klassen doen dit
op school) om hun “eigen” Gouden Toverketting te ontwerpen.
Denkt u er aan dat deze uiterlijk maandag 11 december ingeleverd worden bij de leerkracht? Er
zijn leuke prijsjes mee te winnen!
Allemaal tot ziens op woensdag 13 december!

Groetjes, Oudertoneelgroep Nijenoert.
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Bericht over de TMO
Donderdag 30 november was Marco Smit voor het laatst. Zoals eerder gemeld heeft hij een andere baan en is hij niet meer
in de mogelijkheid om de TMO-coördinatie te blijven uitvoeren. Langs deze weg willen we Marco nog bedanken voor zijn
inzet.
Sandra Mulder wordt zijn opvolgster. Sandra start maandag met haar werkzaamheden. We wensen haar veel plezier toe in
het vervullen van haar nieuwe werkzaamheden aan onze school. De overdracht tussen Marco en Sandra zal een dezer dagen
plaatsvinden.
We houden u de komende periode op de hoogte.
Overblijfkrachten gevraagd
Voor onze TMO zijn we op zoek naar overblijfkrachten. Dit is een vrijwilligersfunctie met een vrijwilligersvergoeding (geheel
belastingvrij). De werktijden zijn van 11.45 tot 12.45 uur. Wellicht iets voor u of weet u iemand die daarvoor misschien interesse heeft.
Voor vragen kunt u mailen naar tmo.nijenoert@sksg.nl Een gesprek bestaat nadien tot de mogelijkheden.
Inlichtingen kunt u ook inwinnen bij Peter Pijlman.























Uiterlijk 8.00 uur moeten de kinderen op 5 december met hun jassen aan in de kring zitten!!
Het programma van deze dag staat vermeld in de nieuwsbrief.
Liedje: Sinterklaas die ging uit varen , met zijn stoomboot naar Zuidlaren, waar gaat hij heen, waar is hij toch,
net zag ik zijn mijter nog. 1,2,3,4,5,6,7 waar is Sinterklaas gebleven, ik zie wat hooi, ik zie wat stro, hij zit op
Amerigo. Amerigo, Amerigo, 3 keer in de rondte van je hop hop hop . ( 2 Keer)
Liedje: 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!
De pepernoten die de kinderen hebben gebakken zijn woensdag geproefd door Proef Piet. Ze zijn goedgekeurd.
Ze smaakten heel lekker. Een fijn weekeinde allemaal !
In de nieuwsbrief staat al vermeld hoe we het Sinterklaasfeest starten. Denkt u eraan om voor het naar school gaan
de kinderen naar de w.c. te laten gaan? Uiterlijk 8.00 uur moeten de kinderen met hun jas aan in de klas zitten.
De kinderen gaan met de leerkracht naar de hoofdingang (zie plattegrond). Ze zijn om kwart voor 12 vrij en hoeven
's middags niet naar school. Lekker even bijkomen van alle decemberstress....
Veel kinderen zijn verkouden. Kunt u zelf voor papieren zakdoekjes zorgen?
Aangeleerd liedje: De pietendans, de pietendans, lachen – gieren – brullen bij de pietendans. De pietendans, de
pietendans, de voetjes van de vloer bij de pietendans. Hard klappen, flink stampen en dan trillen met je billen,
krabbel op je hoofd. Dan springen, hoog springen, en dan gaat ie nog een keer!
Prettig weekeinde en tot maandag.
Nog maar 4 nachtjes en dan is het zover!! Sinterklaas en Pieten komen op school.
De kinderen moeten op 5 december om 8 uur in de klas zijn, met hun jas aan.
Woensdag was de proef piet op school en de pepernoten die we hadden gemaakt en waren gebakken door de oma
van Geneva, waren volgens Piet de lekkerste. Oma nog bedankt voor het bakken.
We oefenen dagelijks onze versjes en liedjes die we bij de Sint gaan zingen/opzeggen.
Een gezellige pakjes avond gewenst.
We hebben het druk gehad. We hebben niet alleen de letters eu en ie geleerd van kern 5 maar ook bouwtekeningen
gemaakt en uitgewerkt. Met de hulp van de vader van Emma hebben de kinderen een hele grote pepernotenmachine
gebouwd. Het recept van de pepernoot hebben we vorige week gemaakt en maandag met de hulp van de moeder
van Marlou en de moeder van Maud alle ingrediënten gewogen, gekneed en gebakken. Het resultaat was heerlijk. De
kinderen hebben gesmuld! Woensdag is de Proefpiet op school geweest en heeft de pepernoten goedgekeurd. Hij
moet nog wel even leren om niet met volle mond te praten en met de mond dicht te kauwen.
Met rekenen zijn we begonnen met terugtellen van 20 naar 0.
De kinderen zijn al heel druk aan het oefenen in de klas. We willen Sinterklaas verwelkomen met de welkomstdans.
Altijd leuk om nog even thuis te oefenen.
Dinsdag 5 december worden de kinderen om 8 uur in de groep verwacht met hun jas aan.
Allemaal een heel fijn weekend!!!
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Groep 3 heeft deze week 3 nieuwe letters geleerd, namelijk de a, o en u. We kennen nu alle klinkers en we kunnen
hier dus een heleboel woordjes mee maken.
Groep 4 is met rekenen bezig met het uitrekenen van sommen met behulp van de getallenlijn. Dit gaat steeds beter.
Juf heeft handige stapjes op het bord geschreven waardoor het nog beter gaat. Eerst naar het volgende tiental en
dan erbij doen wat je nog over hebt.
Dinsdag hebben wij heerlijke pepernoten gebakken!! Woensdag kwam er een echte proefpiet om onze pepernoten
te proeven!
De kinderen hebben deze week een prachtige sinterklaas gemaakt van hout en spijkers! Juf heeft stipjes gezet op het
hout zodat we wisten waar het spijkertje moest en de kinderen hebben toen zelf het spijkertje er in geslagen,
ontzettend knap! En wat zijn ze mooi geworden!
Dinsdag 5 december worden de kinderen om 8 uur in de groep verwacht met hun jas aan.
Er zijn de komende weken veel veranderingen in de schooltijden. Bovenaan in de nieuwsbrief vindt u deze
aangepaste tijden.
Fijn weekend!!
We hebben deze week pepernoten gebakken. De Proefpiet is ze woensdag komen proeven. Hij vond ze geweldig
lekker. Hij gaat ons recept doorgeven aan de Bakpieten. Ook hebben we deze week ontwerpen voor de nieuwe
pepernotenmachine gemaakt. Een aantal kinderen hebben in groepjes ook echt de machine gemaakt. De Pieten
hebben in de school rondgekeken en goede ideeën opgedaan voor de nieuw te bouwen pepernotenmachine. De
foto's worden in de loop van de week op de site gezet. Er staan al meer foto's op de site van onze groep.
Dinsdag, 5 december, moeten de kinderen om 8.00 uur op het plein staan voor de aankomst van
Sinterklaas
Op tijd op school. Het komt toch nog regelmatig voor dat een aantal kinderen 's morgens te laat op school komt.
Met name op vrijdag met de gymnastiek is dat heel vervelend. De kinderen hebben van 8.30 - 9.15 uur gym. Odette
kan vaak pas veel later beginnen en dit is zonde van de gym tijd.
A.s. dinsdag komt de Goede Beste Man Sinterklaas weer aan bij ons op school! Vóór 8 uur mogen de kinderen hun
surprise in de klas op de werkbank neerleggen, daarna weer direct naar buiten. We verzamelen bij juf en meester
Niels. Om 8 uur starten we, dan moet iedereen op het plein staan voor de aankomst van Sinterklaas. Liedjes en
dansjes kennen we allemaal allang uit ons hoofd! We hebben er zin in!
Afgelopen week was de rekentoets van de methode. Deze is erg goed gemaakt! Super! Op een papier in het
postvakje ligt een eigen minirapportje, daarop staan de toetsen die tot nu toe gemaakt zijn en hoe ze gemaakt zijn.
De kinderen hebben zelf aangegeven dat ze graag een overzichtje wilden van hoe ze het tot nu toe deden, waar ze
trots op kunnen zijn en waaraan ze nog wat meer willen werken. We hebben het direct in werking gezet. U bent
uiteraard welkom om dit te bekijken, uw kind kan vast goed uitleggen hoe en wat!
Aankomende week is de laatste kans voor het oefenen van de tafel van 7 en 8. We zijn er alweer een aantal weken
mee bezig. Afgelopen week hebben we gesproken over hoe je de tafels het beste kunt leren en wat er voor zal
zorgen dat je ze iedere keer een beetje beter weet. De volgende periode staan de tafels door elkaar op het
programma. In de methode staat het rekenen tot 1000 centraal, plus en minsommen tot 1000. Ook de digitale
klokken komen weer om de hoek kijken.
Op woensdag 13 december is het controledictee van woordpakket 3. De woordpakketten zijn al mee naar huis
gegeven.
Iedereen een heel fijn (Sinterklaas)weekend toegewenst!!
Dinsdag 5 december mogen de kinderen voor schooltijd hun surprise in de klas komen brengen en dan meteen
weer naar buiten. We starten dinsdag om 8:00 uur.
Om 12.30 uur zijn de kinderen vrij. Vergeet niet om een surprise te maken en een gedicht.
De rekentoets over blok 4 is afgenomen. De resultaten stemmen de juf en meester erg vrolijk. Goed gedaan
allemaal! In het nieuwe blok staan het optellen en aftrekken tot 1000 op het programma. (sommen als 398 + 6= en
804 – 9 = ) ook wordt er weer gewerkt met klokken; ditmaal gaat het over "wat is het tijdsverschil" tussen bijv.
14.15 uur en 16.30 uur. Best moeilijk allemaal. Ook blijven de tafels steeds op het "menu" staan. Elke dag even
kort oefenen.
Op woensdag 13 december is het controledictee over woordpakket 3.
We wensen iedereen een heel fijn weekend.
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Er is weer hard gewerkt deze week. Met rekenen zijn we bezig met inhoudsmaten en het berekenen van de
oppervlakte.
Bij begrijpend lezen hebben we geleerd hoe je vooruit kunt denken tijdens het lezen. Ook hebben we de Bazalt tekst
'' De hoed van oom Nacho'' gelezen en de bijbehorende opdrachten gemaakt.
Bij taal gaat het over voegwoorden en sterke/zwakke werkwoorden. De voegwoorden 'dus, want en maar' vinden
veel kinderen lastig. Een aantal sterke/zwakke werkwoorden in de verledentijd vinden de kinderen lastig -> 'haal –
haalde, loop-liep.
Aanstaande maandag krijgen de kinderen het gele rekenboek mee naar huis, vrijdag 8 december is de toets van blok
4 les 13.
Donderdag 7 december nemen wij het controle dictee af, thuis goed leren dus.
De kinderen hebben hun topokaart mee naar huis gekregen om te leren. De toets is op woensdag 13 december. Juf
Paula heeft een blad met een uitleg over het leren van de toets toegevoegd. Voorgaande is ook in de klas besproken.
Dinsdag mogen de kinderen voor schooltijd hun surprise in de klas komen brengen en dan meteen weer naar
buiten. We starten dinsdag om 8:00 uur. Om 12.30 uur zijn de kinderen vrij. Vergeet niet om een surprise te maken,
gedicht mag. Juf Paula is deze dag ook aanwezig bij ons in de klas. Levi (stagiaire) zal ook aanwezig zijn.
De tafeltoets is deze week afgenomen, denk aan het oefenen van de tafels van 7 en 8. Dit blijken de lastigste tafels te
zijn.
Een heel fijn weekend gewenst iedereen.
Wauw, wat hebben we deze week hard en goed (samen!)gewerkt om onze klas in sinterklaasstemming te brengen.
Een echt werkende pepernotenmachine en heerlijke recepten. Op dinsdag zullen we laten zien en horen aan de Sint
en zijn Pieten hoe het apparaat werkt. Natuurlijk hebben we vrijdag ook echte pepernoten gemaakt. Heerlijk
smullen met z'n allen. Dank voor het lenen van de oven!
Deze week hebben we ook onze eerste topokaart ingevuld. De toets over Europa (voor groep 7) en Nederland
(voor groep 6) is woensdag 13 december.
Ook de indeling voor de boekenbeurt is mee naar huis. Op het instructieblad heeft iedereen zijn eigen datum
geschreven. Succes met de voorbereidingen.
Op dinsdag mogen de kinderen voor schooltijd (we starten deze dag om 8.00 uur!) even hun surprise in de klas
komen brengen en dan meteen weer naar buiten. Om 12.30 uur zijn de kinderen vrij.
Op donderdag is het controle dictee van blok 3. Vooral de werkwoordsvormen blijven het lastigst, maar ook de
'gewone' woorden nog even goed oefenen.
Fijn weekend allemaal!
Afgelopen maandag hebben we het tweede topografieproefwerk gemaakt. 50% ( Ja, wat procenten zijn en hoe we
er mee rekenen, dat hebben we inmiddels ook geleerd) van de kinderen, had een 10! In totaal 90% had een 7 of
hoger en % heeft geen voldoende gehaald. En dat is wel jammer. Volgende keer beter.
Aangezien de pepernotenmachine van Sinterklaas enige mankementen vertoont, hebben wij technische tekeningen
gemaakt voor een nieuw te bouwen exemplaar. Met tandwielen, assen, zwaartekracht en opwaartse druk en niet te
vergeten een energiebron, moet het een en ander wel kunnen werken.
We hebben er meteen maar een goed recept voor een nieuw type pepernoot bij gemaakt.
Vrijdag is juf Epie weer aanwezig. De operatie aan haar hand is goed gelukt. Fijn dat ze weer onze juf kan zijn.
Aanstaande dinsdag, 5 december, vieren we Sinterklaas met surprises. We laten ons verrassen door de creatieve
verpakkingen en verwachten bij elke surprise een gedichtje. 's Morgens voor schooltijd mogen de surprises in de
klas worden gebracht. Daarna gaan we buiten de Sint en Pieten welkom heten. Om 8.00 uur moeten we op het plein
staan.
Woensdag gaat woordpakket 3 mee naar huis. Het dictee wordt afgenomen op maandag 18 december. Het is
belangrijk dat er thuis goed wordt geoefend. Dat doen we natuurlijk in school ook.

.





Donderdag hebben we een bezoek gebracht aan De Magneet. Met de bus reden we naar de Hanzehogeschool
Groningen op het Zernikecomplex. De Magneet is een sciencecentrum van de Pedagogische academie. We hebben
een aantal proeven gedaan op het gebied van wetenschap en techniek. Er werd met veel overgave gewerkt aan de
opdrachten. Het waren dan ook zeer mooie en uitdagende doe-stations waar onze leerlingen veel kwamen te weten
over het thema Energie en Technologie.
Dinsdag zal de Sint en zijn Pieten een bezoek brengen aan onze klas. Als het goed is hebben we dan onze pakjes al
uitgepakt. En dan gaan we eens horen of er iemand mee moet naar Spanje. Is er iemand stout geweest?
Willen de ouders van de groep 8a leerlingen hun kinderen controleren op hoofdluis?
Vervolg van groep 8a op de volgende pagina!
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Een aantal toetsen voor de agenda: Engels donderdag 7 december (kopie is meegegeven), spelling controledictee
woensdag 13 december (kopie is meegegeven), geschiedenis maandag 18 december (kopie is meegegeven ).
Een fijn weekend!!!
We zijn woensdag op excursie geweest naar de Magneet. Dat is een wetenschapscentrum dat verbonden is aan de
Pedagogische Academie. Het thema van alle experimenten die de leerlingen daar konden doen was 'Energie'. We
hebben dus proefjes gedaan op het gebied van bewegingsenergie, zonne-energie, kernenergie (gesimuleerd
uiteraard), windenergie, etc. We hebben echt genoten en waren zeer enthousiast. Jammer dat het maar twee uur
duurde. Op de terugweg hebben we Sinterklaasliedjes gezongen. Gerda en Jackelien worden bedankt voor de
begeleiding. Foto's zijn verzonden in de groepsapp.
Een aantal toetsen voor de agenda: Woordenschat maandag 11 december (kopie is meegegeven), spelling
controledictee woensdag 13 december (kopie is meegegeven), geschiedenis maandag 18 december (kopie is
meegegeven ). Zet 'm op!
Dinsdag vieren we Sinterklaas. We hebben lootjes getrokken; er wordt van iedereen een surprise met een gedicht
verwacht. We gaan die dag naar school tot 12:30. Allemaal om 8.00 uur op het plein!
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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