Voor uw agenda
Margemomenten en overige vrije dagen voor de maand februari:
Maandagmiddag
12 februari
Zonnegroep
Dinsdagmiddag
13 februari
Wolkengroep
Woensdag
14 Februari
groep 1 t/m 8 i.v.m. staking PO
Donderdagmiddag
15 februari
Sterrengroep
Vrijdag
23 februari
groep 1 t/m 8
Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 2 maart

maandag 5 februari
19.30 uur Teambijeenkomst schooltijden

woensdag 7 februari
v.a. 13.00 uur Circulatie volleybaltoernooi Impala

Kledingactie Nijenoert
Twee weken geleden hebben we u geïnformeerd over onze jaarlijkse kledingactie. Voor de voorjaarsvakantie worden de
plastic zakken aan de kinderen meegegeven. Uiteraard zijn de milieuzakken uit onze gemeente ook prima te gebruiken.
Vanaf 5 maart kunt u de zakken op school inleveren (podium speellokaal)

Aanmelding leerlingen
Wanneer uw zoon of dochter tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015 is geboren,
verzoeken we u de aanmelding voor 15 maart 2018 bij ons kenbaar te maken. U ontvangt
dan de benodigde formulieren
Schuifpuzzel voor alle leerlingen
Alle leerlingen van onze nieuwe onderwijsstichting Quadraten hebben een schuifpuzzel
ontvangen. U ziet op de puzzel het logo van onze nieuwe stichting.
Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).

Ananas




Appel

Grapefruit

We werken met groep2 over het mooie boek Stt De tijger slaapt en groep 1 kleurt hun eigen handen om daarna de
cijfers 1 t/m 10 erbij te stempelen. De komende tijd gaat ook groep 1 nog werken over het boek.
Op vrijdag krijgen de kinderen extra muziekles in het speellokaal.




Op vrijdag krijgen de kinderen extra muziekles in het speellokaal.
In onze klas hangt een blauw prikbord, het databord. Op dit bord kunnen we verschillende activiteiten zoals
opruimen, rustig wandelen, rustig praten aangeven. Met symbooltjes laten we gedurende de week zien hoe het
verloop is. Gaat het al goed? Dan krijgen we een lachend gezichtje. En dat willen we natuurlijk graag!
 We zijn bezig om de dagen van de week te leren. Ook leuk om thuis eens met uw kind te doen. Op welke dag is er
b.v. zwemles?
vervolg groep 1/2B Wolkengroep op volgende pagina
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Ook zijn we bezig met het aanleren van een aftelversje. Uw kind krijgt het versje mee naar huis. Ook dit is leuk om
samen nog eens te herhalen.
Vandaag is Ralf als nieuwe leerling verwelkomd in de wolkengroep. Veel speelplezier Ralf! We hopen dat je er gauw
nieuwe vriendjes bijkrijgt.
Van de moeder van Lisa hebben we nieuwe onderbroekjes gekregen. Ook de moeder van Lukas heeft
onderbroekjes meegenomen. We hebben ook nog een extra stofzuiger gekregen. Altijd handig. Bedankt voor het
meedenken!
Op vrijdag (6 keer) krijgen de kinderen les in bewegen op muziek in het speellokaal.
Claudia heeft een broertje gekregen. Hij heet Mark. Familie Bartol van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie
zoontje, broertje.
We werken over de vogels in de winter. Juf Aly heeft al mooie vogels met de kinderen gemaakt.
Wij hebben deze week alweer onze 3e muziekles gehad. We mochten dit keer weer met instrumenten oefenen, erg
leuk! De kinderen lopen zingend de school uit!
Met taal zijn we begonnen met de mkmm en mmkm woorden, zoals knap, spel en hals. En de kinderen kunnen al
samengestelde woorden schrijven zoals fietsbel, deurknop etc.
Met rekenen zijn we verder gegaan met geld tellen.
Woensdag 14 februari zijn de kinderen vrij i.v.m. staking in het PO.
Dag, dag, dag, dag allemaal! Juf Ank gaat zingend het weekend in! p.s. … niet zwaaien...... ;-) Fijn weekend!
We zijn deze week begonnen met het controleren van de tafel van 2. Er zijn al een aantal kinderen die het goed
kunnen. Volgende week gaan we er mee verder. Nog even goed oefenen dus.
Groep 4 is deze week begonnen met een nieuw doel op het databord. Als de kinderen netjes schrijven, krijgen zij
een hartje in hun schrift. Als 12 van de 14 kinderen een hartje hebben, krijgen we een kruisje erbij. Als het bordje
vol is met kruisjes gaat juf cupcakes bakken!! Wat zullen de kinderen netjes schrijven..
Wij hebben deze week alweer onze 3e muziekles gehad. We mochten dit keer weer met instrumenten oefenen, erg
leuk!
Woensdag 14 februari zijn de kinderen vrij i.v.m. staking in het PO.
Fijn weekend!
We zijn deze week begonnen met het controleren van de tafel van 2. Er zijn al een aantal kinderen die het goed
kunnen. Volgende week gaan we er mee verder. Nog even goed oefenen dus.
Volgende week donderdag hebben we het dictee van thema 4. Nog even goed oefenen dus met het woordpakket.
We wensen iedereen een goed weekend.
Op donderdag 8 februari is de toets voor aardrijkskunde thema 2 'een plek om te wonen'.
Volgende week wordt de laatste Cito-toets afgenomen. Het zal dan gaan om rekenen. Er zijn in de laatste weken
een aantal kinderen afwezig geweest door ziekte. De gemiste Cito’s worden zo snel mogelijk ingehaald.
Donderdag 8 februari komt Henriëtte Bolt van de bibliotheek Leek langs om ons te vertellen over het leesproject
'Scoor een boek'.
Dinsdag 6 februari komt Roelf Postma van de muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier een aantal lessen
verzorgen onder de titel "slagwerk in de klas". We hebben er zin in!
Fijn weekend!
Volgende week wordt de laatste Cito-toets afgenomen. Rekenen is dan aan de beurt. (Nog even extra goed de tafels
leren kan geen kwaad.) Er zijn de laatste weken nogal wat kinderen ziek geweest en hebben daardoor toetsen
gemist; deze zullen zo snel mogelijk worden ingehaald.
Met ingang van aanstaande dinsdag komt Roelf Postma van de muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier een
aantal lessen verzorgen onder de titel "slagwerk in de klas ". We zijn heel benieuwd.
Donderdag 8 februari komt Henriëtte Bolt van de bibliotheek langs om ons te vertellen over een leesproject waar
we de komende maanden aan meedoen. Het project heet: "Scoor een boek" en wordt mede ondersteund door FC
Groningen.
We wensen iedereen een fijn weekend.
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Bij taal zijn we begonnen aan een nieuw thema ''contact''.
Het controle dictee van thema 4 is geweest, de kinderen hebben het woordpakket voor thema 5 mee naar huis
gekregen. Vergeet niet de woorden + de spellingsregels goed te oefenen.
Aanstaande woensdag wordt de aardrijkskunde toets afgenomen.
Dit was de laatste week van de (Cito-)toetsen. Wat hebben we hard gewerkt!
Op maandag 12 februari gaan de rapporten mee naar huis.
Wie zouden graag lege eierdozen in de klas ontvangen. De dozen kunnen wij goed gebruiken om mee te verven.
Dit was de laatste week van de (Cito-)toetsen. Wat hebben we hard gewerkt!
Op maandag 12 februari gaan de rapporten mee naar huis.
Juf Yaël was deze week voor het laatst in onze klas. We wensen haar veel succes bij haar verdere opleiding.
In de klas hebben we een 'stoplicht'. Hiermee kunnen we meten hoeveel lawaai er is in de klas tijdens het
samenwerken. We gaan hier de komende tijd mee werken, zodat we leren om minder luid met elkaar te overleggen.
Dit blijkt nog best lastig te zijn.
Vandaag gaat ook de topo (voor groep 6: Groningen en Drenthe, voor groep 7 Noord Europa) mee naar huis om te
oefenen. De toets zal zijn op 15 februari.
Volgende week vrijdag starten we ook met het project 'strijkers in de klas'. We gaan dan met strijkinstrumenten aan
de slag.
Wil iedereen die nog geen onderwerp heeft voor de spreekbeurt, dit weekend diep gaan nadenken? Woensdag 7
februari MOET het onderwerp bekend zijn (de spreekbeurt hoeft nog niet af 😉). De data zijn al wel bekend.
Iedereen een fijn weekend!
De Cito-toetsen zijn bijna klaar. Maandag maken we het laatste deel rekenen.
Er zijn de afgelopen week veel kinderen ziek geworden en geweest. De griep slaat flink toe. Beterschap voor alle
zieken!
Het controledictee is ingevoerd in Parnassys. U kunt de resultaten zien.
Natuurlijk hebben de zieke leerlingen allerlei toetsen en toetsdelen gemist. Die worden zo snel mogelijk ingehaald.
De resultaten van de tafeltoets zijn maandag meegegeven. Een score van 85% is in groep 7 zeker gewenst. Bij vrijwel
alle soorten sommen en rekenvraagstukjes heb je tafels nodig voor de berekeningen. Nog niet alle kinderen behalen
een 85 % score. Sommige zijn zelfs minder ver gekomen in vergelijking met de vorige afname. Thuis oefenen a.u.b.!.
(met name de tafels van 7 en 8).
Iedereen een gezond weekend gewenst.
Op vrijdag 16 februari is er een woordenschattoets. Dit keer gaat het over les 7 + 8. Oefen ook op spelling en
hoofdlettergebruik. De leerstof is meegegeven.
Omdat Juf Anne-Marie een aantal weken in het buitenland vertoeft, zal Meester Jeroen vanaf volgende week tot april
ook op vrijdag de lessen verzorgen.
Vandaag hebben we het onderdeel Rekenen van de Cito’s afgerond. Volgende week starten we met het laatste
onderdeel: Woordenschat.
Het overzicht van de vo-adviesgesprekken is bekend. Maandag krijgen de leerlingen de inschrijfformulieren van de
Borgen mee naar huis. Het is de bedoeling dat deze formulieren thuis ingevuld worden. De algemene gegevens
kunnen alvast op het formulier ingevuld worden. Tijdens het gesprek wordt het advies besproken. Na het vaststellen
van het definitieve advies worden de handtekeningen gezet.
Lars van de Laan zal onze school aankomende woensdag vertegenwoordigen tijdens de Regionale
Voorleeskampioenschappen in Punt 1. SUCCES Lars.
Een groot gedeelte van de klas doet woensdag mee met het SchoolVolleybalToernooi in de Topsporthal. Heel veel
spelplezier en succes jongens en meisjes. Jullie hebben de afgelopen weken samen goed geoefend. Laat zien wat je
kunt.



Vandaag hebben we het onderdeel Rekenen van de Cito’s afgerond. Volgende week starten we met het laatste
onderdeel: Woordenschat.
 Reminder: volgende week donderdag (de 8e) hebben we een toets van Engels (H 3.)
 De spreekbeurt-ronde komt er weer aan! Dit keer mogen de spreekbeurten in tweetallen gehouden worden. De
kinderen zijn al druk bezig met het bedenken van een goed onderwerp.
vervolg van groep 8b op de volgende pagina.
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Het overzicht van de vo-adviesgesprekken is bekend. Dit overzicht is op papier meegegeven en gemaild. De
gesprekken zijn op 12 en 19 februari.
Maandag krijgen de leerlingen de inschrijfformulieren van de Borgen mee naar huis. Het is de bedoeling dat deze
formulieren thuis ingevuld worden. De algemene gegevens kunnen alvast op het formulier ingevuld worden. Tijdens
het gesprek wordt het advies besproken. Na het vaststellen van het definitieve advies worden de handtekeningen
gezet.
Een gedeelte van de klas doet woensdag mee met het school-volleybaltoernooi in de Topsporthal. Heel veel
spelplezier en succes jongens en meisjes. Jullie hebben de afgelopen weken samen goed geoefend. Laat zien wat je
kunt.
Na alle Cito-toetsen volgen komende weken weer de methodetoetsen. Binnenkort gaat het huiswerk voor
geschiedenis, spelling en woordenschat weer mee naar huis.
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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