Voor uw agenda
Margemoment(en) en aangepaste schooltijden voor de maand december:
 Dinsdag 12 december is de school gesloten i.v.m. staking PO,
alle kinderen zijn 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.

dinsdag 12 december
Staking PO, de school is gesloten

woensdag 13 december
Try-out Sprookje 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur

donderdag 14 december

Staking 12 december
Afgelopen week hebben alle
ouders via ons
administratiesysteem
ParnasSys bericht ontvangen
over de staking van 12
december a.s. De school is
deze dag gesloten.

Sprookje Tolbert:
8.15 uur groep 3 en groep 4
10.30 uur groep 5 t/m 7
Sprookje ouders (school)
9.00 uur Directieoverleg
Continurooster groep 3 t/m 8 i.v.m. Sprookje

vrijdag 15 december
Sprookje ouders (school)

Roodvonk op school geconstateerd
Bij één van onze leerlingen uit groep 3A is Roodvonk geconstateerd.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Roodvonk
Roodvonk – RIVM
www.rivm.nl
Roodvonk is een overwegend mild verlopende vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door de groep Astreptokokbacterie. Met name kinderen lopen risico besmet te raken.
Uitnodiging kerstdiner
Op donderdag 21 december vieren wij het kerstdiner op school van 17:30 – 18:45 uur.
Wij organiseren, net als voorgaande jaren, een lopend buffet. Uiteraard lukt ons dat niet zonder uw hulp.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u een gerecht zou willen maken voor circa 12 kinderen.
Een lijst met de meest succesvolle gerechten van de afgelopen jaren heeft uw kind mee naar huis gekregen. Graag invullen
wat u zou willen maken en dit formulier uiterlijk vrijdag 15 december bij de groepsleerkracht inleveren.
Wat moeten de kinderen meenemen:
 bestek, bord, beker, eventueel een soepkom
(allemaal voorzien van naam)
 plastic tas om je spullen in mee te nemen
Wanneer nemen de kinderen de spullen mee naar school:
 op woensdag 20 december nemen de kinderen de
spullen mee naar school
U wordt vriendelijk verzocht om op donderdag 21 december
bij het brengen van uw kind en het lekkere hapje, direct de klas weer te verlaten.
Alle ouders zijn vanaf 18:00 uur welkom om buiten een glaasje Glühwein te komen drinken!
Aan het eind van de kerstmaaltijd geeft de Kerstman buiten aan welke groepen van de kleuters opgehaald kunnen worden.
Kom je ook feestelijk gekleed?
Wij hopen op een zeer geslaagde avond.
Met vriendelijke groet, De Kerstcommissie
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Geen kerstkaarten uitdelen op school
Net als voorgaande jaren staan we niet toe dat leerlingen kerstkaarten uitdelen op
school. In het verleden is gebleken dat sommige kinderen geen kerstkaarten ontvingen en
ook dat er leerlingen niet in de mogelijkheid waren kerstkaartjes uit te delen. Om
teleurstellingen te voorkomen, worden er dus geen kaartjes op school uitgedeeld.
Versiercommissie laat van zich spreken
Bij binnenkomst in de centrale hal hoorden we de afgelopen dagen veel oohs & aahs. De
versiercommissie van onze school heeft weer eens fantastisch uitgepakt. In één ochtend
werden alle sinterklaasspullen opgeruimd en de kerstversiering van stal gehaald.
Wanneer je de hal binnenstap zie je een prachtig versierde kerstboom met daarnaast nog
andere kersttaferelen. De dames van de versiercommissie verdienen een dikke pluim. De entourage is werkelijk prachtig.
Hieronder een kleine impressie.

Schoolschaakkampioenschap
De scchaakclubs Leek en Het Schaakkwartier organiseren het
kampioenschap schoolschaken voor de basisscholen in het
Westerkwartier. Dit kampioenschap wordt gehouden op
ZATERDAG 10 FEBRUARI 2018 in de Gasthorn te Zuidhorn. Men
start om 13.00 uur, verwachte eindtijd 17.00 uur. Wij willen ook dit
schooljaar met 1 of meerdere teams ( 4 deelnemers, plus eventueel
een reservedeelnemer) deelnemen. Graag VOOR 20 DECEMBER
doorgeven aan meester Jeroen. Je krijgt dan een inschrijfformulier,
opdat je ouders ook op de hoogte zijn. Dan kunnen we nog voor de
Kerstvakantie bekijken of we goede teams kunnen maken. Voor dit
schooljaar kunnen de jongens en meisjes van groep 6, 7 en 8 zich
opgeven. Dan kunnen we ook kijken wanneer we bij elkaar komen om te oefenen//trainen.
Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).

ananas

mandarijn
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Het sinterklaasfeest was heel gezellig. Alle kinderen hebben opgetreden voor Sint en de pieten.
Binnenkort wordt de kerstboom versierd en gaan we beginnen met de kerstwerkjes, de liedjes en verhalen.
Alvast een Kerstliedje: koetjes in het stalletje wees toch eens stil, hier is een klein kindje dat slapen wil, boe zeggen
de koeien dan zullen we niet meer loeien. Schaapjes in het stalletje wees toch eens stil hier is een klein kindje dat
slapen wil, be, zeggen de schapen dan zullen we niet meer blaten.






We hebben het Sinterklaasfeest afgelopen dinsdag op school gevierd. De pepernotenmachine leverde veel stoom en
lawaai maar gelukkig ook PEPERNOTEN! Ieder kind ging met een cadeautje naar huis. Het feest was gezellig en de
liedjes werden mooi gezongen. De sint werd begeleid door 4 pieten die er prachtig uitzagen.
Dinsdag 12 december is de school dicht. Zoals u weet staken de leerkrachten.
Donderdag 14 december worden de kleuters door de ouders van de toneelgroep getrakteerd op een mooie
voorstelling. We kijken er naar uit!
We krijgen ook een kerstboom in de klas. Ieder kind mag een versiering meenemen om in de boom te hangen.
Prettig weekeinde en tot maandag.







Het was dinsdag, 5 december een leuke ochtend. Eindelijk was het dan zover, Sint en zijn Pieten bij ons op school!
De kinderen hebben voor hem gezongen, of een leuk versje laten horen. Ook waren we blij met de cadeautjes.
De kerstboom staat in de klas.
Dinsdag 12 december zijn de kinderen vrij!!
Donderdag gaan we kijken naar de voorstelling de toverketting.



Wat was het gezellig dinsdag! De kinderen hebben het erg leuk gevonden en hebben allerlei kunstjes gedaan voor de
Sint en zijn Pieten. Eva heeft een fantastisch liedje gespeeld. De foto's zijn te vinden op de website. Zeker de moeite
waard om even te kijken.
Deze week hebben we ook nog een nieuwe letter geleerd. De L van Lars.
Dinsdag 12 december is de school gesloten i.v.m. de staking!!!
Donderdag gaan we kijken naar het sprookje in de Postwagen. De groepen 3 en 4 worden daar om 8:15 verwacht.
De bus zal vertrekken om 7.50 uur. Graag met de jas aan verzamelen in de klas om 7.45 uur. De moeders
van Tim en Joury zullen mee gaan als extra begeleiding. We hebben die dag een continurooster tot 13.30 uur.
Nemen jullie een broodje mee.
Vrijdag 15 december gaan we genieten van het Sprookje "De toverketting" dat wordt opgevoerd door de ouders
van de Nijenoert!
Fijn weekend.


















Groep 3 heeft deze week de letters w en j geleerd. Groep 4 is begonnen met het vierde thema van spelling.
Volgende week krijgen zij het woordpakket weer mee.
Het Sinterklaasfeest was erg gezellig! De kinderen hebben leuke optredens gegeven aan Sint en Piet en ze hebben
allemaal een mooi cadeau gekregen!
Afgelopen donderdag hebben we kerstkaarten gemaakt voor het Nationaal Ouderenfonds. Volgende week zullen we
een mooie boodschap in de kaart schrijven en dan sturen we ze op naar het Ouderenfonds. Zij zorgen ervoor dat
eenzame ouderen met de feestdagen een mooie kaart zullen ontvangen!
Dinsdag 12 december is de school gesloten i.v.m. de staking!!!
Donderdag gaan we kijken naar het sprookje in de Postwagen. De groepen 3 en 4 worden daar om 8:15 verwacht.
De bus zal vertrekken om 7.50 uur. Graag met de jas aan verzamelen in de klas om 7.45 uur. We hebben
die dag een continurooster tot 13.30 uur. Nemen jullie een broodje mee.
Vrijdag 15 december gaan we genieten van het Sprookje "De toverketting" dat wordt opgevoerd door de ouders
van de Nijenoert!
Fijn weekend!




Het Sinterklaasfeest afgelopen dinsdag was geweldig. De foto's staan op de website.
De kinderen hebben vandaag het woordpakket van thema 3 meegekregen. Dinsdag over een week is het dictee.
Goed oefenen dus.
 Aankomende dinsdag staken de leerkrachten. De kinderen zijn dan vrij.
Vervolg van groep 4A op de volgende pagina.
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Donderdag gaan we kijken naar het sprookje in de Postwagen. De groepen 3 en 4 worden daar om 8:15 verwacht.
De bus zal vertrekken om 7.50 uur. Graag met de jas aan verzamelen in de klas om 7.45 uur. We hebben
die dag een continurooster tot 13.30 uur. Nemen jullie een broodje mee.
Vrijdag gaan we naar het sprookje "De toverketting" van de ouders kijken.
De kinderen hebben de kerstboom in de klas versierd. Ook hebben ze de lijst voor "Het kerstbuffet" meegekregen.
Wilt u het inleveren voor 15 december.
Goed weekend.
Daar was hij dinsdag dan! Dé Sinterklaas! Het was een superfeest! Iedereen heeft prachtige cadeaus gekregen en er
waren schitterende surprises en gedichten! Petje af voor iedereen!
Inmiddels staat de kerstboom ook al weer, we gaan op naar de laatste weekjes van het jaar!
A.s. woensdag 13 december is het controledictee.
Afgelopen donderdag was de laatste tafeltoets van de tafels 7+8. De komende tijd gaan we energie steken in de
tafels 1 t/m 10 door elkaar. We hebben uitgebreid met elkaar besproken hoe we dit kunnen aanpakken.
A.s. dinsdag 12 december staken de meesters en juffen weer! Ook daar hebben we het afgelopen week over gehad.
De kinderen zijn het roerend met ons eens! En gelukkig niet alleen omdat ze dan heerlijk kunnen genieten van een
dagje vrij!
A.s. donderdag is er een continu rooster. We gaan deze ochtend lopend naar de Postwagen om het jaarlijkse
toneelstuk te bewonderen. Om 13.30 zijn de kinderen weer vrij. We hebben dan al op school een broodje gegeten,
dus iedereen neemt donderdag zijn eigen lunchpakketje mee. Op vrijdag kunnen we onze eigen ouders bewonderen,
dan kijken we naar het sprookje op school!
Mochten er vragen zijn, komt u gerust!
Iedereen een heel fijn weekend!
Het sinterklaasfeest was fantastisch! Wat waren er een prachtige surprises gemaakt. Je kon zien dat er heel wat
knutseluurtjes aan besteed zijn. Ook de gedichten waren erg leuk. Er loopt menig taalkunstenaar rond in onze
groep. Het was erg gezellig! Op de website staan foto's. Nu bereiden we ons alweer voor op het volgende feest:
KERST.
Dinsdag is de school gesloten vanwege de onderwijsstaking.
Woensdag 13 december is het einddictee over woordpakket 3. Nog maar even oefenen misschien.
Donderdag gaan we naar het sprookje er is een aangepast lesrooster. We gaan lopend naar "De Postwagen" dus
zijn goede (loop)schoenen geen overbodige luxe. Als we terug zijn eten we een broodje in de klas (lunchpakketje
mee). Om 13.30 uur zijn we vrij. Vrijdagochtend gaan we kijken bij het toneel in onze eigen school.
Deze week is de samenvatting van aardrijkskunde meegegeven. De toets is op dinsdag 19 december.
De afgelopen weken hebben we het overhoren van de tafels even op een laag pitje gezet. Vanaf volgende week
pakken we de draad weer op met de (moeilijke) tafels van 7, 8 en 9. (Elke dag even 5 minuten oefenen helpt beter
dan 1 keer een kwartier...)
We wensen iedereen een heel fijn weekend.
Wat was het een feest afgelopen dinsdag, prachtige surprises en veel gezelligheid tijdens het sinterklaasfeest.
Het controle dictee en de rekentoets zijn geweest. U kunt de scores van uw eigen kind in Parnassys bekijken.
Graag de gele rekenboeken de komende week mee terug naar school nemen!
Dinsdag 12 december is de school dicht. De leerkrachten gaan staken!
Aanstaande woensdag wordt de topo-toets afgenomen.
Het woordpakket van thema 4 is mee naar huis gegeven, goed oefenen dus.
Aanstaande donderdag werken we met een continurooster tot 13.30 uur in verband met het sprookje in de
postwagen. Nemen jullie een broodje mee naar school?
Wij wensen iedereen een fijn weekend!



Wat een heerlijke sinterklaasochtend hebben we gehad. Prachtige surprises en gedichten waren er dit jaar!
Bovendien hebben we onze perfect werkende pepernotenmachine eindelijk kunnen demonstreren aan Sinterklaas en
zijn Pieten. Ze waren onder de indruk. En de pieten hebben heerlijk gesmuld van onze eigen gebakken pepernoten.
 De rest van de week hebben we hard gewerkt aan de taaltoets en het dictee. Binnenkort staan de scores in
Parnassys. De woordpakketten voor blok 4 zijn mee naar huis.
 Dinsdag 12 december is de school dicht. De leerkrachten gaan staken!
Vervolg van groep 6B/7B op de volgende pagina.

O.b.s. De Nijenoert, een

school.

4




























Woensdag 13 december hebben we de topo-toets van Europa en Nederland. Denk aan de hoofdletters bij
aardrijkskundige namen.
Op donderdag werken we met een continurooster tot 13.30 uur in verband met het Sprookje in de Postwagen.
Nemen jullie een broodje mee naar school? Wil er iemand met ons mee wandelen naar de Postwagen? We starten
rond half 10 vanaf school. Graag een mailtje naar w.breet@westerwijs.nl
Ook zal de komende week de rekentoets van blok 4 worden gemaakt. Kinderen die het gele boek thuis hebben
kunnen les 13 van blok 4 oefenen. Vooral de verhoudingstabellen met de breuk zijn voor groep 7 nog best lastig!
Sommigen hebben een extra oefen blad mee naar huis genomen.
Vrijdag 15 december gaan we genieten van het Sprookje "De toverketting" dat wordt opgevoerd door de ouders
van de Nijenoert!
Fijn weekend
Wist u dat: Een blauw varken kan voetballen?.... Een hockeystick als verstopplaats gebruikt kan worden?... Een
super-lippenstift niet voor rode lippen zorgt?..... Wij hebben het allemaal gezien. En natuurlijk nog veel meer van die
prachtige surprises die op 5 december werden uitgepakt. Alle hulp-pieten en hulp-Sinten bij dezen hartelijk bedankt
voor de gezellige Sinterklaasochtend.
Dinsdag 12 december is de school dicht. De leerkrachten gaan staken!
Woensdag hebben we een begin gemaakt met de aanloop naar Kerst. De kerstboom staat inmiddels versierd in het
lokaal en de eerste "lichtslinger" hangt boven het bord Een beetje licht in donkere dagen.
Natuurlijk hebben we ook gewerkt aan taken: Van breuken en verhoudingen tot lijdend voorwerp, van
kommagetallen tot delingen, van woordenschat tot een overhoring van een studieopdracht geschiedenis,
van verwijswoorden tot de kaart van Noord- Europa... en nog veel meer. Maandag wordt controledictee
nummer 3 afgenomen: Woorden met th, hoofdletters en natuurlijk werkwoordspelling.
Donderdag gaan we naar het Sprookje in Tolbert. Als we terug zijn eten we samen een broodje. Even een
lunchpakketje meenemen dus.
De Sint en zijn Pieten hebben ook bij ons een bezoek gebracht. Ze hadden nog wat tijd voor ons. Voordat zij weer
naar Spanje zouden varen. De leerlingen zaten allemaal even recht. De Sint en zij knechten zijn ons lokaal niet
voorbij gelopen. Ze hebben wat lekkers gestrooid, in een of andere hoek. Koekkoek.
Dinsdag 12 december is de school dicht. De leerkrachten gaan staken!
Volgende week donderdag (14 december) werken we met een continurooster tot 13.30 uur! Iedereen is om
13.30uur dus vrij. Graag lunchpakketje mee.
Volgende week krijgen jullie de toets terug van Rekenen en Engels.
December de 13de wordt het controledictee nummer 3 afgenomen.
Het Sinterklaasfeest was erg geslaagd! Het was erg gezellig in de klas en de surprises zagen er fantastisch uit. We
hebben gedanst en nog een leuke Kahoot-quiz gespeeld die gemaakt was door Myrthe en Pien. Het bezoek van de
Sint was fantastisch. Kortom, een heerlijke ochtend!
Toets Woordenschat (thema 1 en 2): Maandag 11 december.
Dinsdag 12 december is de school dicht. De leerkrachten gaan staken!
Dictee woordpakket 3 is op 13 december.
Volgende week donderdag (14 december) werken we met een continurooster tot 13.30 uur! Iedereen is om
13.30uur dus vrij. Graag lunchpakket meenemen.
De klas is al behoorlijk in kerstsfeer. Florian, Duncan en Damian hebben de kerstboom opgetuigd, bedankt
daarvoor!
Toets Engels: donderdag 14 december, de kinderen hebben een oefenblad mee naar huis gekregen.
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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