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 12 februari
Margemiddag Zonnegroep
15.15 uur Groep 3-8 rapport mee
Adviesgesprekken 8A en 8B

dinsdag 13 februari

Brief over vervanging
Dinsdagavond 6 februari hebben alle ouders via ons administratiesysteem
ParnasSys een brief ontvangen over de problemen rond het regelen van een
vervanger bij ziekte van een collega. Zoals gemeld blijven we uiteraard onze
best doen om de vervanging goed te regelen en hopelijk lukt dat iedere keer.
Geen vervanger voor een groep is in de nabij toekomst niet ondenkbaar.
In diezelfde brief verzoeken we ouders aan te sluiten bij de groepsapp van de
groep van uw kind(eren).

9.00 uur Scholing IB-er-directie
13.00 uur Overleg IB-directie
Margemiddag Wolkengroep
10 minutengesprekken groep 3 t/m 7
Adviesgesprekken groep 8A

woensdag 14 februari
Staking PO, kinderen vrij

donderdag 15 februari
Margemiddag Sterrengroep
10 minutengesprekken groep 3 t/m 7
Adviesgesprekken groep 8A

Brief Andere Schooltijden (van de MR)
Vanmiddag verstuurt de MR via ons administratiesysteem aan alle ouders een
brief over Andere Schooltijden. Wij vragen u deze informatiebrief te lezen.

vrijdag 16 februari
10 minutengesprekken groep 3A

Actie in het basisonderwijs
Woensdag 14 februari start de stakingsestafette in het basisonderwijs. De 3
noordelijke provincies bijten het spits af. Het team van de Nijenoert geeft gehoor aan de oproep. De school is die dag
gesloten. Kinderopvangorganisaties zijn hierover geïnformeerd.

Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).

Mandarijn

Peer
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Schooldammen
We hebben voor het aankomende damtoernooi drie groepen kunnen vormen.
Op woensdag 7 maart spelen Marit, Joey, Tom, Anna en Keann hun wedstrijden en
beginnen vanaf 13.30 uur in het Sportcentrum Leek. En wie van de ouders wil dit
groepje enthousiaste leerlingen begeleiden?
En op woensdag 14 maart spelen (start ook om 13.30 uur in het Sportcentrum Leek):
Job, Yahya, Maurice, Jade en Karlijn in een team. En Florian, Imad, Lars en Mahmood in
het andere team. Wie van de ouders wil hierbij assisteren? Graag een bericht naar
meester Jeroen.
Schoolvolleybaltoernooi
Afgelopen woensdag deden maar liefst 17 teams van onze school mee aan het
scholenvolleybaltoernooi dat Impala had georganiseerd. Er werd sportief en flink gestreden en gelukkig hadden alle teams een
(groot)ouder, broer of meiden van groep 8 als coach.
Bedankt coaches, want zonder jullie was het niet mogelijk geweest!
We namen naast de herinnering aan een gezellige middag ook nog 2 bekers mee naar school.
Goed gedaan allemaal!
Hieronder foto's van het kampioensteam van groep 6 en de halve finalestrijd van groep 8.
















Ons lokaal is helemaal in de sfeer van tijgers. Alle kinderen tekenen de tijger uit het mooie voorleesboek Ssst!
De tijger slaapt.
De letter V hebben de kinderen aangeboden gekregen. Ze hebben van alles wat met de letter V begint, bedacht.
Maandagmiddag heeft onze groep een margemiddag.
14 februari geen school i.v.m. staking in het basisonderwijs.
Na een bezoek aan India is Isabella donderdag weer teruggekeerd in onze klas. Wel een beetje koud nu voor haar!
Maar we vinden het fijn dat ze weer terug is in onze groep. Ze vertelt graag over de bruiloft daar in India van haar
oom en tante.
Er is een margemiddag voor de kinderen op dinsdagmiddag 13 februari. De volgende dag, woensdag 14 februari, zijn
de kinderen ook vrij. De school is dan gesloten vanwege de lerarenstaking.
We zijn in de klas druk bezig met tellen en het leren van de cijfers. 1 t/m 10 voor groep 1 en 1 t/m 20 voor groep 2.
In de klas is een cijferwinkeltje ingericht. Daarin mogen telspelletjes komen en allerlei soorten cijfers. Ook zijn er
telboekjes te vinden. De kinderen mogen ze ook van huis meenemen en in het winkeltje plaatsen. Het aftelversje
van de vorige week kan al door 13 kinderen opgezegd worden. Knap hoor! De juffen zijn erg trots op de kleuters.
Groep 2 leert ook de dagen van de week te benoemen.
We hebben gewerkt over de vogels in de winter. Vogelhuisjes gemaakt, we kennen veel vogelnamen en voor de
vogels buiten strooien we vogelzaad en brood kruimels.
Liedje: Een slinger van pinda s, een vetbol aan een draad, kruimeltjes brood, pitten en wat zaad. Voor vogels in de
winter, voor vogels in de sneeuw. De mus en de mees, de merel en de spreeuw.
Ook kijken we elke dag hoeveel graden het vriest. Sommige kinderen houden dit bij op hun eigen gemaakte
thermometer.
Woensdag vrij, i.v.m. de staking. Donderdagmiddag is de Sterrengroep ook vrij.
Dinsdag cito rekentoets voor groep 2.
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Wat een pittig weekje! We hebben niet alleen de SCH aangeleerd, maar ook de NG. Daarnaast zijn we begonnen
met het aan elkaar schrijven van de letters. Heel spannend. De kinderen doen enorm hun best, want na drie stickers
mag je met een glitterpen schrijven. Wie wil dat nou niet.
Met rekenen hebben we het over aanzichten. Vooraanzicht, bovenaanzicht, etc.
Met muziek moest juf les geven. We zijn met de hele klas op berenjacht geweest n.a.v. het prentenbek; Wij gaan op
berenjacht.
Maandag krijgen de kinderen hun rapportje mee naar huis.
Woensdag 14 februari wordt er gestaakt! De kinderen zijn die dag vrij.
Dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de 10-minuten gesprekken. Op de deur in de groep hangt een lijst.
Dinsdag start juf Monique in onze groep. Zij gaat hier haar LIO-stage lopen.
Fijn weekend!
Groep 3 heeft deze week met rekenen geleerd wat aanzichten zijn. Vooraanzicht, bovenaanzicht, etc.
Groep 4 heeft deze week geleerd wat verkleinwoorden zijn. We hebben ook geleerd hoe je deze moet schrijven.
Deze week moest juf de muziekles geven, best spannend! We hebben een ritme nagespeeld met
muziekinstrumenten erg leuk en leerzaam.
Maandag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
Aanstaande dinsdag zijn de eerste 10-minuten gesprekken. Maandag 19 februari volgt de rest.
Woensdag 14 februari wordt er gestaakt! De kinderen zijn die dag vrij.
Fijn weekend!
Maandag krijgen de kinderen hun rapport mee. Dinsdag en donderdag zijn de 10 minutengesprekken.
Er zijn al veel kinderen die de tafel van 2 kennen. Volgende week is de laatste kans om het te halen, nog even flink
oefenen dus.
Op woensdag 14 februari is de school gesloten in verband met de staking van de leerkrachten.
Op 22 februari is de seizoensluiting. De kinderen, die meedoen, krijgen een uitnodiging voor de ouders mee.
De Cito’s zijn voorbij! De kinderen hebben ontzettend hard hun best gedaan en daar mogen ze trots op zijn.
Dinsdag kregen de kinderen een gastles slagwerk van de muziekschool. Dit was de eerst les in een serie van zes. De
kinderen hebben ontdekt dat je met je eigen lichaam ook muziek kunt maken. Voor de derde les op 20 februari is
het de bedoeling dat de kinderen een eigen "slaginstrument" meenemen. Dit "slaginstrument" moet thuis gemaakt
worden en kan simpel bestaan uit een groot of klein blik, een plastic emmer (en stokken om er mee op te slaan) een
petfles met steentjes. Kortom er zijn heel veel dingen mogelijk. De kinderen moeten dinsdag(middag) 20 februari
het slagwerk mee naar school nemen.
Donderdag 8 februari was de aftrap van het project "Scoor een boek". De komende negen weken gaan we
"leeskilometers" maken in de klas. Voor elk gelezen boek plakken we een voetbalsticker op een poster. We hopen
zoveel mogelijk ballen op de plaat te krijgen. In de bibliotheek vinden ook verschillende activiteiten plaats. Elke keer
als je in de bibliotheek komt om een boek te lenen, krijg je een voetbalplaatje van een speler van FC Groningen. Je
kunt op deze wijze je eigen elftal sparen. De kinderen krijgen een kaart waarop de plaatjes geplakt kunnen worden.
Ook kunnen de kinderen een voetbalstadion van Kapla maken om een extra voetbalplaatje te verdienen. Over
ongeveer 9 weken is er een gezamenlijke afsluiting van het project voor de scholen uit Marum, Grootegast,
Zuidhorn en Leek. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Volgende week vinden de eerste 10 minutengesprekken plaats.
Woensdag 14 februari wordt er gestaakt! De kinderen zijn die dag vrij.
Fijn weekend allemaal!!



Donderdag 8 februari was de aftrap van het project "Scoor een boek" De komende 9 weken gaan we
"leeskilometers" maken in de klas. Voor elk gelezen boek plakken we een voetbalsticker op een grote poster. We
hopen zoveel mogelijk ballen op de plaat te krijgen. Daarnaast zijn er ook een activiteiten in de bibliotheek. Elke
keer als je in de bibliotheek komt om een boek te lenen krijg je een voetbalplaatje van een speler van FC Groningen.
De bedoeling is dat het hele elftal compleet wordt. De kinderen krijgen een kaart waarop de plaatjes geplakt kunnen
worden. Bovendien is er ook nog een bouwactiviteit: bouw een stadion van Kapla. Ook voor deze actie kun je ook
een voetbalplaatje scoren in de bieb. Over ongeveer 9 weken is er een gezamenlijke afsluiting voor de scholen uit
Marum, Grootegast, Zuidhorn en Leek van het project. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Vervolg groep 5B op volgende pagina.
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Dinsdag hadden we de eerste gastles van de muziekschool. In totaal zullen er 6 lessen gegeven worden. De
lessenserie heet: "Slagwerk in de klas." We hebben ontdekt dat we heel goed een liedje kunnen begeleiden met ons
eigen lichaam, door te klappen, stampen, enz. Voor de derde les (20 februari) is het de bedoeling dat de kinderen
een eigen "slaginstrument" meenemen. Dit "slaginstrument" moet thuis gemaakt worden en kan simpel bestaan uit
een groot of klein blik, een plastic emmer ( en stokken om er mee op te slaan) een petfles met steentjes, …....
Kortom een keur aan mogelijkheden. De kinderen moeten dinsdag(middag) 20 februari het slagwerk mee naar
school nemen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij meester Jantinus.
De Cito’s zitten er op. We hebben enorm hard gewerkt en zijn blij dat we het nu even weer zonder al die toetsen
kunnen stellen.
Afgelopen woensdag hebben we met heel veel plezier meegedaan aan het volleybaltoernooi. Helaas zijn we niet in
de prijzen gevallen. Odette bedankt voor de regelarij.
Vrijdag 9 februari is de samenvatting van blok 2 van aardrijkskunde meegegeven om thuis te oefenen. De toets is op
woensdag 21 februari (Hoezo even geen toetsen meer?????)
Vanaf donderdag 15 februari komt Eline Dijk (1e jaar PABO) elke donderdag bij ons in de klas stage lopen. We
hopen dat ze een fijne en leerzame tijd bij ons mag doorbrengen.
Denkt u nog even om de 10 minutengesprekken van volgende week?
Woensdag 14 februari wordt er gestaakt! De kinderen zijn die dag vrij.
We wensen iedereen een fijn weekend
Bij rekenen zijn we begonnen met geldsommen en het omrekenen van de inhoudsmaten en de lengte maten.
Het huiswerk van rekenen wordt maandag terug verwacht in het huiswerkbakje. Ook krijgen de kinderen het gele
boek aanstaande dinsdag mee naar huis om les 13 van blok 6 te oefenen. Maandag 19 februari wordt de toets
afgenomen.
Op woensdag was het schoolvolleybaltoernooi. Iedereen heeft met veel plezier gespeeld en daar gaat het natuurlijk
om.
Bij taal hebben we het gehad over de persoonsvorm en het onderwerp. Ook leren we hoe we bepaalde afkortingen
schrijven en hoe we ze gebruiken in een zin.
Bij spelling hebben we woorden geleerd die eindigen op –heid en 's.
Aanstaande maandag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. De 10 minutengesprekken vinden plaats op
dinsdag en donderdag.
Woensdag 14 februari wordt er gestaakt! De kinderen zijn die dag vrij.
Fijn weekend allemaal!
Wat een mooi muzikaal geluid was er in de klas te horen bij het project 'strijkers in de klas'. Veel kinderen waren
thuis druk bezig geweest om een nog mooiere toon te krijgen uit hun instrument.
Op woensdag was het schoolvolleybaltoernooi. Iedereen heeft met veel plezier gespeeld en daar gaat het natuurlijk
om. Het team van de jongens van groep 6 is kampioen geworden en ontvingen een prachtige beker. Zij gaan
binnenkort naar Assen.
De 10-minuten gesprekken n.a.v. de rapporten zijn op dinsdagmiddag 13 en donderdagmiddag 15 februari. Ook op
maandagavond 19 februari zijn er gesprekken gepland. De uitnodigingen zijn al meegegeven. Met de leerlingen
hebben we al een 'twee-minutengesprekje' gehad. Hierin hebben we individueel gekeken naar hun eigen grafiekjes.
Vraag uw kind er maar naar, dan bent u vast voorbereid 😉.
De woordpakketten voor blok 5 zijn donderdag meegegaan naar huis. Wanneer het controledictee is, hoort u zo
spoedig mogelijk.
Iedereen heeft zijn/haar onderwerp voor de spreekbeurt doorgegeven. De data zijn ook bekend. Het informatieblad
is doorgenomen, dus jullie kunnen aan de slag. Vóór de voorjaarsvakantie ronden we de boekbesprekingen af en ná
de vakantie starten de spreekbeurten. Op zoek naar een geschikte zoeksite voor kinderen? www.datbedoelik.nl of
www.jeugdbieb.nl . Succes met de voorbereidingen.
Woensdag 14 februari wordt er gestaakt! De kinderen zijn die dag vrij.
Een heel fijn weekend!



Ziezo, we zijn weer voor eventjes verlost van de toetsenreeks. Er is goed en geconcentreerd gewerkt en iedereen
heeft laten zien wat hij of zij op dit moment beheerst. Aanstaande maandag gaan de rapporten mee. Daarin staan de
resultaten van onder andere de toetsen.
 Afgelopen woensdag hebben er jongens- en meisjesteams meegedaan aan het volleybaltoernooi. Met punten voor en
punten tegen, werden het spannende wedstrijdjes. Helaas is geen van de teams winnaar geworden van de poule.
Vervolg groep 7A op de volgende pagina.
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Op 22 februari is de volgende seizoensluiting aan de beurt. Kinderen van onze groep zullen daar ook een bijdrage
aan leveren. De betreffende ouders zullen vroegtijdig worden uitgenodigd.
Woensdag 14 februari wordt er gestaakt! De kinderen zijn die dag vrij.
Een grieploos weekend gewenst!.
Ja hoor !!!! De meiden hebben woensdag gewonnen met het volleybaltoernooi. In de Topsporthal werd in de
finalepartij gewonnen van het jongensteam (Manuel, Dennis, Mahmood en Jayden) van... ook De Nijenoert. Amber,
Feline, Roos, Lara en Lieke hadden in het hele toernooi geen enkele punt tegen. En zijn dus terecht eerste
geworden. Beide teams kunnen doorgaan naar de volgende ronde. Die is in Assen. De datum is nog niet bekend.
Maar ook andere teams met leerlingen van groep 8a en 8b hebben gespeeld. Zij zijn echter niet door naar de
volgende ronde. Iris , Niene, Saffon en Stacy in een team en Lisa, Anne-Wil, Ellen, Imad, Logeen en Myrthe in een
team. Allen hebben hard gewerkt. Het was mooi om te zien. Er waren ook veel ouders om te kijken en aan te
moedigen, maar ook om te coachen, bedankt daarvoor! Juf Odette bedankt voor de organisatie!
Lars van der Laan heeft in PUNT 1 als schoolvoorleeskampioen zijn uiterste best gedaan in de regionale voorronde.
Er waren 10 deelnemers van verschillende scholen uit de regio. Lars heeft niet gewonnen. Dat was wel nodig om
door te gaan naar de Provinciale Kampioenschappen. Goed gedaan Lars !!
Toets van geschiedenis hoofdstuk 3 is op maandag 5 maart. Samenvatting is meegegeven.
Maandag worden de rapporten uitgedeeld. De 15 minutengesprekken volgen meteen die maandag, dinsdag en
donderdag. Denken jullie aan de inschrijfformulieren? Graag de algemene informatie invullen en het formulier
meenemen, zodat we die avond de handtekeningen kunnen zetten. Later wordt er een kopie van gemaakt, deze
krijgen de leerlingen mee naar huis. Dus de envelop nog niet dichtplakken. Het origineel wordt op school
ingezameld en wij brengen ze dan naar De Borgen.
Woensdag zijn de kinderen vrij, i.v.m. de staking.
YES! De Cito´s zijn nu echt allemaal achter de rug!
Maandag worden de rapporten uitgedeeld. 's Avonds start direct de eerste ronde van de adviesgesprekken. De
maandag daarop is het tweede gespreksronde. Denken jullie aan de inschrijfformulieren? Graag de algemene
informatie invullen en het formulier meenemen, zodat we die avond de handtekeningen kunnen zetten. Later wordt
er een kopie van gemaakt, deze krijgen de leerlingen mee naar huis. Dus de envelop nog niet dichtplakken. Het
origineel wordt op school ingezameld en wij brengen ze dan naar De Borgen.
Ja hoor! De meiden hebben woensdag gewonnen met het volleybaltoernooi. In de Topsporthal werd in de
finalepartij gewonnen van het jongensteam (Manuel, Dennis, Mahmood en Jayden) van... ook De Nijenoert. Amber,
Feline, Roos, Lara en Lieke hadden in het hele toernooi geen enkele punt tegen. En zijn dus terecht eerste
geworden. Beide teams kunnen doorgaan naar de volgende ronde. Die is in Assen. De datum is nog niet bekend.
Maar ook andere teams met leerlingen van groep 8a en 8b hebben gespeeld. Zij zijn echter niet door naar de
volgende ronde. Iris , Niene, Saffon en Stacy in een team en Lisa, Anne-Wil, Ellen, Imad, Logeen en Myrthe in een
team. Allen hebben hard gewerkt. Het was mooi om te zien. Er waren ook veel ouders om te kijken en aan te
moedigen, maar ook om te coachen, bedankt daarvoor! Juf Odette bedankt voor de organisatie!
Toets van geschiedenis hoofdstuk 3 is op maandag 5 maart. Toets van woordenschat hoofdstuk 5 en 6 is op
maandag 12 maart. Samenvattingen zijn meegegeven.
Woensdag zijn de kinderen vrij, i.v.m. de staking.
Heel fijn 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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