Voor uw agenda
Margemomenten voor de maand januari/februari:
Maandagmiddag
15 januari
Zonnegroep
Dinsdagmiddag
16 januari
Wolkengroep
Donderdagmiddag
18 januari
Sterrengroep
Maandagmiddag
29 januari
groep 4A
Dinsdagmiddag
30 januari
groep 3A
Donderdagmiddag
1 februari
groep 3B/4B
Maandagmiddag
12 februari
Zonnegroep
Dinsdagmiddag
13 februari
Wolkengroep
Donderdagmiddag
15 februari
Sterrengroep
Vrijdag
23 februari
groep 1 t/m 8

maandag 15 januari
Margemiddag Zonnegroep
8.30 uur Screening GGD groep 2
13.00 uur Screening GGD groep 7

dinsdag 16 januari
Margemiddag Wolkengroep
8.30 uur Screening GGD groep 2
9.00 uur IB bijeenkomst

donderdag 18 januari

Fusie Westerwijs 8.30 uur Screening GGD groep 2
Penta Primair
9.30 uur Doe-dag Nijeborg voor groep 8
Margemiddag Sterrengroep
In de regionale media
heeft u kunnen lezen
dat onze
onderwijsstichting Westerwijs is gefuseerd met de stichting Penta
Primair. Beide stichtingen gaan verder onder de naam Quadraten.
Het betreft alleen een bestuurlijke fusie. Voor de Nijenoert
verandert er niets. Alleen voor de teamleden is er een kleine verandering. Zij ontvangen binnenkort een nieuwe aanstelling
en werken dan bij Quadraten.
Toetsperiode CITO
Januari is op veel scholen de periode van de Cito-midden-toetsen. In deze tijd worden in bijna alle
groepen de midden-toetsen afgenomen (rekenen, lezen, begrijpend lezen, woordenschat). Deze
midden-toetsen geven ons een beeld hoe de kinderen en de groepen ervoor staan. We kunnen
de resultaten vergelijken met het landelijk gemiddelde. U wordt na de toetsen-serie uiteraard op
de hoogte gesteld van de behaalde resultaten van uw kind.
Damtoernooi
Het Westerkwartierdamtoernooi staat weer voor de deur.
Het Welpentoernooi (groep 5 en 6) op WOENSDAG 7 MAART 2018, start om 13.30 uur.
Het Pupillendamtoernooi (groep 7 en 8 ) op WOENSDAG 14 MAART 2018, start om 13.30
Beide toernooien worden gehouden in Het Sportcentrum Leek.
Geef je snel op bij meester Jeroen, dan kunnen we snel teams maken. MAAR........ er is een
regel... elke basisschol kan maximaal 4 teams opgeven, welpen- en pupillenteams tezamen.
De teams bestaan uit 4 spelers ( plus eventueel een invaller).
Bij meester Jeroen krijg je een inschrijfformulier. Ook bij hem weer inleveren graag.
Voor woensdag 24 januari !!!!
Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).
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TMO brandalarm
Waarschijnlijk heeft uw kind(eren) het thuis wel verteld dat gisteren middag tijdens de TMO het brandalarm is afgegaan. Dit door het
toedoen van een tostiapparaat die zonder tosti dicht is gedaan en is gaan walmen. waardoor het brandalarm is afgegaan. Ondanks dat
we snel door hadden waar het om ging, hebben we iedereen zoals je hoort te doen bij een brandalarm naar buiten begeleid.
Dit hebben alle vrijwilligers van de TMO keurig uitgevoerd samen met de juffen en meester die ook nog in het gebouw aanwezig waren.
Door goede samen werking waren alle kinderen snel buiten. En kort daarna kregen we een seintje van Peter Pijlman dat we weer naar
binnen mochten, en konden we ons broodje verder opeten.
Met vriendelijke groeten Sandra Mulder coördinator TMO







Voor iedereen een Goed 2018!
Maandagmiddag zijn de kinderen vrij i.v.m. een margemiddag.
Donderdagmiddag Cito toets taal voor groep 2.
De kinderen hebben een liedje meegenomen naar huis over de winterkou. Gezellig om samen te zingen.
Op het digibord hebben we een filmpje gezien over vogels in de winter. We zagen dat als er geen sneeuw ligt er ook
goed voor de vogels gezorgd moet worden.







De beste wensen voor het jaar 2018.
In onze groep was er sprake van roodvonk. Deze week zijn er geen nieuwe meldingen geweest.
De wolkengroep heeft dinsdagmiddag vrij. De kleuters van groep 2 krijgen maandagmiddag een taaltoets.
Er is een nieuw meisje in de klas gekomen. Ze heet Rymas en we wensen haar van harte welkom!
Er zijn geen reserve-onderbroeken meer voor de kleuters. Daarom een vriendelijk verzoek: brengt u de
meegegeven onderbroekjes weer mee naar school?






Alle goeds gewenst voor 2018.
Welkom bij ons in de Sterrengroep, Amira Farhaan en Ruben Duyvendijk.
Donderdagmiddag vrij!! Dinsdagmiddag Cito toets taal voor groep 2.
Kevin heeft een broertje gekregen. Hij heet Collin. Familie Biegel gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoontje,
broertje.






We wensen iedereen een heel fijn en gezond 2018!
De week is weer goed begonnen. We hebben alweer 3 letters geleerd, namelijk de G, UI en AU!
Met rekenen zijn we begonnen met het tellen van stappen van 5!
Donderdag zijn we met de muzieklessen van de Muziekschool begonnen. Juf Heleen komt de komende 10 weken
voor de muziek. Deze week hebben we geoefend en gespeeld met boomwackers. De kinderen en de juf waren erg
enthousiast en verheugen ons nu al op de les van volgende week.
We hebben het doel van schrijven gehaald!!! We kunnen allemaal heel goed tussen de lijntjes schrijven. Dat wordt
Glitterpennen kopen voor de juf. Want de kinderen mogen nu allemaal een bladzijde met een glitterpen schrijven!!!













We wensen iedereen een heel fijn en gezond 2018!
Groep 3 heeft deze week 3 nieuwe letters geleerd! Namelijk de ie, ou en uu.
Donderdag zijn we met de muzieklessen van de Muziekschool begonnen. Juf Heleen komt de komende 10 weken
voor de muziek. Deze week hebben we geoefend en gespeeld met boomwackers. De kinderen en de juf waren erg
enthousiast en verheugen ons nu al op de les van volgende week.
Het is gebruikelijk dat de groepen 4 na de kerstvakantie gaan douchen na de gymles. We hebben besloten dit in de
combinatie groep uit praktische overwegingen een jaar uit te stellen.
Alle kinderen uit groep 4 hebben een vulpen gekregen. Een belangrijk moment natuurlijk en iedereen schrijft opeens
een stuk netter. Knap hoor!
Woensdag 24 januari is het controledictee voor groep 4! Het is aan te raden om thuis flink te oefenen. Zeker de
ij/ei vinden de meeste kinderen erg lastig. Het is handig om aandacht te besteden aan het verschil tussen 'De koe
loopt in de wei' en 'Wij zitten in groep 4'. Maar ook mei en mij. Reist en rijst. En natuurlijk de andere ij/ei woorden.
Groep 4 heeft een papier mee gekregen van de tafel van 2. Het is de bedoeling dat zij de tafels kunnen opnoemen op
volgorde (0x2=0, 1x2=2, enz.) Maar ook door elkaar! We zullen over 2 weken beginnen met overhoren!
Dinsdag 16 januari is de taaltoets voor groep 4.
Fijn weekend!
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We wensen iedereen een geweldig 2018.
De kinderen hebben deze week allemaal een vulpen gekregen. We gaan goed oefenen om daar heel netjes mee te
schrijven.
Deze week hebben de kinderen voor het eerst gedoucht na de gym. Dat ging heel goed.
Deze week zijn we met de muzieklessen van de Muziekschool begonnen. Juf Heleen komt de komende 10 weken
voor de muziek. Deze week hebben we geoefend en gespeeld met boomwackers. De kinderen waren
dolenthousiast. De foto's komen op de website.
De kinderen hebben allemaal de tafel van 2 meegekregen. Dit moeten ze goed gaan oefenen. De bedoeling is dat ze
deze tafel van 0 tot 11 kunnen opzeggen, maar ook van 11 naar 0 en door elkaar. Over 2 weken gaan we dat ook
overhoren.
We beginnen volgende week met de Cito toetsen
Iedereen een goed weekend.

Groep 5a wenst iedereen een gelukkig en vrolijk nieuw 2018!!
Dag allemaal, mijn naam is Vera van der Molen en ik ben deze week begonnen als leerkracht voor groep 5a. Hier
blijf ik tot de zomervakantie. Ik heb voor de kerstvakantie ook al even kennisgemaakt met de groep. Samen met de
kinderen ga ik er een hele leuke tijd van maken! Tot aan de voorjaarsvakantie sta ik op donderdag en vrijdag voor de
groep en daarna op woensdag en donderdag.
Vrijdag 12 januari is het woordpakket voor blok 4 meegegeven. Wanneer het dictee is, wordt in de nieuwsbrief
vermeld. De kinderen kunnen thuis alvast oefenen.
Volgende week starten de Cito’s.
We zijn afgelopen tijd bezig geweest met het klokkijken. Dit is voor veel leerlingen lastig. Het is verstandig om hier
thuis af en toe ook wat aandacht aan te schenken.
Fijn weekend allemaal!

Het nieuwe jaar is weer begonnen, de eerste week zit er al weer op. We wensen iedereen een heel goed 2018!
Maandag 15 januari is de toets over hoofdstuk 2 van geschiedenis. De samenvatting is vorig jaar al meegegeven.
Vrijdag 12 januari is het woordpakket voor blok 4 meegegeven. Wanneer het dictee is, wordt in de nieuwsbrief
vermeld (dat zal over ongeveer 2 weken zijn.)
Momenteel zijn we met rekenen weer bezig met de klokken. Het blijft een moeilijke materie voor sommigen, het
kan dan ook geen kwaad om regelmatig thuis even aandacht aan het klokkijken te besteden. Vooral het vergelijken
van twee kloktijden (de tijdsduur)
We wensen iedereen een fijn weekend.

De kerstvakantie is voorbij en groep 6 heeft deze week weer hard gewerkt. Wij wensen iedereen een goed
nieuwjaar!
Bij rekenen hebben we geleerd hoe je het verschil tussen twee bedragen kunt berekenen. Ook zijn we aan de slag
gegaan met breuken. De kinderen hebben allemaal hun gele rekenboek mee naar huis gekregen om les 13 van blok 5
te oefenen. Ook hebben de kinderen een breukenblad mee naar huis gekregen om te oefenen voor de toets.
Aanstaande woensdag wordt de rekentoets van blok 5 afgenomen.
Bij begrijpend lezen hebben we het gehad over het doel van de schrijver (informeren, overtuigen, etc.).
Bij spelling hebben we een korte terugblik gehad op de categorieën die het afgelopen blok aan bod zijn gekomen:
woorden met 's, woorden met een c, woorden met een dubbele of enkele medeklinker in het midden, etc.
Het controledictee voor blok 4 is op donderdag 1 februari. Oefen het woordpakket dus nog even goed, vooral de
spellingregels.
Willen jullie kranten mee naar de klas nemen? Hier gaan we volgende week een leuke knutsel van maken!
Op maandagochtend 22 januari gaan wij met de klas een uur naar de bibliotheek, we gaan hier 'leren
programmeren', de kinderen hoeven niks extra's mee te nemen.
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De kerstvakantie is weer voorbij. Iedereen gezond en wel weer terug op school, gelukkig. We hebben het gehad
over goede voornemens. Iedereen wil graag goed presteren op school en daarbuiten (hockey, voetbal, paardrijden).
Dus zijn we hard aan de slag gegaan! Vanaf volgende week staan er veel (Cito-)toetsen gepland. Het is belangrijk dat
iedereen goed uitgerust is. We zijn op school aan het oefenen hoe je de 'lastige' vragen van de Cito-toetsen moet
lezen. Soms is het net een puzzel. Goed nadenken voordat je je antwoord invult! Neem de tijd om goed na te
denken en vooral: Geen stress! Laat zien wat je kunt en doe je best; meer dan je best doen, bestaat niet! 😉
De geschiedenistoets is op dinsdag 23 januari.
De samenvatting van aardrijkskunde is mee naar huis. De toets is op woensdag 31 januari.
Het controledictee voor blok 4 is op donderdag 1 februari. De woordlijsten zijn voor de kerstvakantie al
meegegeven naar huis.
Iedereen een fijn weekend.
We wensen iedereen alle goeds voor 2018!.
Na een fijne, lange, kerstvakantie zijn we de afgelopen week weer voortvarend van start gegaan. De eerste Citotoets is gemaakt (woordenschat) en het proefwerk topografie is ook achter de rug.
Met rekenen oefenen we met kommagetallen, breuken en procenten. Ook digitaal klokkijken komt weer aan bod.
Regelmatig blijkt dat de tafels van 7, 8 en 9 nog niet bij iedereen voldoende geautomatiseerd zijn! Er worden teveel
rekenfouten gemaakt die te maken hebben met tafels. Thuis blijven oefenen a.u.b.!
Aanstaande maandag gaat de samenvatting van het volgende aardrijkskundeproefwerk mee naar huis. Het proefwerk
staat gepland voor 22 januari.
We wensen iedereen een vrolijk en gezond 2018 !!! Om nog even terug te komen op de MUTSJES-ACTIE van voor
de vakantie tijdens het kerstbuffet, er is 138 euro opgehaald. Om er een rond getal van te maken is er nog 2 euro
bijgelegd, en dit is overgemaakt op de rekening van Serious Request. Goed gedaan leerlingen van 8a. Prima actie!!!
We zijn ook weer volop aan het werk in de klas. Voorbereidend op de komende Cito-toetsen is er ook extra
huiswerk gegeven. Een kopie om thuis te maken van begrijpend lezen voor iedereen. Maandag weer meenemen. En
ook rekenen voor een aantal. Verder zijn er nog bijlessen op maandag, dinsdag en donderdag a.s. van 15.15 tot
15.45 voor degene die nog vragen hebben over rekenen, begrijpend lezen en (werkwoord)spelling. Vrije inloop.
Op donderdag 18 januari wordt de jaarlijkse Doe-Dag op de Nijeborg georganiseerd. De Doe-Dag (voor alle
leerlingen en betreft schoolse activiteiten m.b.t. voortgezet onderwijs) begint om 09.30 uur en is om 11.30 uur
afgelopen. We vertrekken lopend vanaf school en gaan ook gezamenlijk weer naar school terug (tenzij de activiteiten
om 11.45 uur zijn afgelopen, dan mag iedereen zelfstandig naar huis). We hebben ook begeleiding nodig. Welke
ouders kunnen en willen mee? Graag opgeven bij de leerkracht.
Wij wensen iedereen veel goeds voor het nieuwe jaar!
Op donderdag 18 januari wordt de jaarlijkse Doe-Dag op de Nijeborg georganiseerd. De Doe-Dag (voor alle
leerlingen en betreft schoolse activiteiten m.b.t. voortgezet onderwijs) begint om 09.30 uur en is om 11.30 uur
afgelopen. We vertrekken lopend vanaf school en gaan ook gezamenlijk weer naar school terug (tenzij de activiteiten
om 11.45 uur zijn afgelopen, dan mag iedereen zelfstandig naar huis). We hebben ook begeleiding nodig. Welke
ouders kunnen en willen mee? Graag opgeven bij de leerkracht.
We zijn direct de eerste week weer goed van start gegaan. De vaart zit er alweer goed in. De huiswerkopdracht om
vanuit huis in Snappet werk af te maken, is geslaagd. Dit zal in de toekomst vaker worden gevraagd van de leerlingen.
Kinderen kunnen uiteraard ook thuis aan de slag met hun individuele leerdoelen in Snappet. Voor de leerlingen die
in het kader van de komende Cito-toetsen nog extra uitleg willen, is er na schooltijd tijd gereserveerd voor extra
bijles. Kinderen kunnen hiervoor een afspraak maken met meester Werner of juf Dagmar.
Aanstaande dinsdag 16 januari is de woordenschat-toets van thema 3 en 4. Op 30 januari het controledictee van
hoofdstuk 4.
Er heerst bij ons in de klas een squishy-epidemie. Dit is overigens niet schadelijk voor de gezondheid.
We hebben deze week de Maya-dans gedanst en 'sjoebiedoebiedoe' gezongen.
Een fijn weekend gewenst!

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.

4

