Voor uw agenda
Margemomenten en overige vrije dagen voor de maand februari:
Vrijdag
23 februari
groep 1 t/m 8
Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 2 maart

maandag 19 februari
Adviesgesprekken groep 8B
10-minutengesprekken 3B/4B en
6B/7B

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.

dinsdag 20 februari
14.30-16.00 en 19.30-20.30 Open Dag Nijenoert

woensdag 21 februari
12.15 uur Onderbouwoverleg
13.00 uur Gezamenlijk MB en BB overleg

Open Dag op dinsdag 20 februari
Aanstaande dinsdag vindt onze jaarlijkse Open Dag plaats. Ouders van
aanstaande 4-jarigen hebben reeds een uitnodiging ontvangen. Zij worden in de
gelegenheid gesteld kennis te maken met het basisonderwijs. De Open Dag is ’s
middags van 14.30 tot 16.00 uur. Ook zijn ouders met kinderen ’s avonds
tussen 19.00 en 20.00 uur welkom.

donderdag 22 februari
13.15 uur Seizoensluiting Sterrengroep, groep 4A
en 7A
14.00 uur Seizoensluiting groep 3A, 5B en 6B/7B

vrijdag 23 februari
Margedag groep 1 t/m 8
Analyses maken middentoetsen

Filmpje oproep leesouders
Deze week is er een prachtig promotiefilmpje voor het leescircuit via de
groepsapp onder onze ouders verspreid. We hopen op deze manier extra ouders te werven voor het circuit. Elke woensdag
en vrijdag lezen kinderen van de middenbouw een halfuurtje onder begeleiding van ouders. Dat is van 8.30 tot 9.00 uur. Zo
maken deze leerlingen extra leeskilometers. Mocht u interesse hebben om op één van de deze momenten met kinderen te
lezen (beide mag ook), dan kunt u zich melden bij de groepsleerkracht.
Een dikke, vette pluim voor de acteurs en makers van het
filmpje.
Kledingactie Nijenoert
In januari hebben we u geïnformeerd over onze
inzamelingsactie voor kleding. Volgende week ontvangen alle
kinderen een plastic zak waarin u de kleding kunt doen. Dat
mag uiteraard ook in de Leekster milieuzak. Vanaf maandag 5
maart kunt u de zakken bij school inleveren (podium
speellokaal). Donderdagochtend 15 maart worden de
zakken door de organisatie Bag2School opgehaald. We
bedanken u alvast voor uw medewerking.
Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen
is ook consumptievolgorde).

Pomelo

Bloedsinaasappel
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Donderdagmiddag is de Citotoets rekenen door de meeste groep 2 kinderen gemaakt. De kleuters die afwezig
waren komen op een ander moment aan de beurt.
Er zijn vast en zeker kinderen die een favoriet prentenboek hebben. Wie het leuk vindt om dat met ons te delen
mag het boek, in overleg, in de kring laten zien en er over vertellen.
Vrijdag 23 februari zijn de kinderen vrij en begint voor hen de voorjaarsvakantie.




Een korte week. De citotoets rekenen is door groep 2 gemaakt.
Verder zijn we nog met cijfers benoemen/schrijven/versieren bezig geweest.
Deze week hadden we 2 meesters in de klas. Daniël en Sylvan lopen stage in de wolkengroep. Daniël komt op
maandag en woensdag, Sylvan op donderdag. Leuk dat de kinderen nu ook in aanraking komen met meesters.
We heten You You van harte welkom in onze klas!
De eerste keer naar de basisschool kan een spannende ervaring zijn. Nieuwe mensen, nieuwe kinderen, een andere
omgeving met allerlei lokalen en speelgoed. Daar hebben we het ook over bij de lessen van Leefstijl. Wanneer ben
je bang? Hoe kun je elkaar helpen? Iedereen is wel eens bang.
We gaan nu bezig met het thema "vogels in de winter". Materiaal is welkom.
Vrijdag 23 februari zijn de kinderen vrij. Daarna begint de voorjaarsvakantie.




Donderdag seizoensluiting. Ouders hebben al een briefje meegekregen. Aanvang 13.15 uur.
Vrijdag 23 februari zijn de kinderen vrij en daarna een weekje vakantie.



Deze week hebben de 10-minuten gesprekken plaats gevonden. Het waren fijne gesprekken. De meeste ouders
hebben kennis kunnen maken met juf Monica. Zij zal vanaf nu elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat ze steeds meer uren in de klas gaat over nemen. Zodat ze kan ervaren hoe
het is om de verantwoordelijkheid te hebben over een hele groep. Juf Ankie zal wel het aanspreekpunt blijven voor
de ouders.
Kern 7 hebben we afgerond. Het was een moeilijke kern, waarin we veel nieuwe letters en de spellingsregeltjes
hebben geleerd. De sch, ng, samengestelde woorden zoals fietsbel, deurknop. De zonkinderen hebben het gehad
over woorden zoals rooien, aaien herfst, en open-, en gesloten lettergrepen zoals bomen en bommen.
Rekenen blok 7 is afgesloten. We gaan beginnen met blok 8.
Donderdagmiddag hebben we de seizoensluiting! De kinderen zullen hier laten zien wat we allemaal hebben geleerd
van de muziekjuf!!
Volgende week vrijdag zijn de kinderen vrij i.v.m. margedag.
Fijn weekend!

















Maandag 19 februari hebben we de laatste 10-minuten gesprekken.
Vrijdag 23 februari hebben de kinderen een margedag.
Groep 3 heeft deze week geleerd woorden te schrijven met 'sch'.
Groep 4 is druk bezig met klokkijken. Kwart voor en kwart over is nog best lastig en ook de vraag hoe laat het over
anderhalf uur is. Het is goed om hier thuis ook aandacht aan te besteden.
Groep 4 heeft woensdag 21 februari het controledictee!
De Olympische spelen zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. Dinsdag hebben we de Nederlanders aangemoedigd
tijdens het schaatsen en ook hebben we mooie knutselwerkjes gemaakt.
Donderdag zijn we begonnen met het vieren van het
'Chinees Nieuwjaar'. We hebben geleerd hoe dit wordt
gevierd en waarom. We weten nu ook dat we allemaal
een sterrenbeeld hebben en we weten welk dier we
zijn volgens de Chinese dierenriem, erg interessant!
Daarna zijn we begonnen om in groepjes verschillende
opdrachten uit te voeren. We hebben Chinese cijfers
geschreven, een lantaarn gemaakt, een kleurplaat van
een Chinese tempel gekleurd, de Chinese muur
nagebouwd met Kapla en we hebben het spelletje
Mahjong gespeeld op de computer. Volgende week
gaan we hier mee verder.
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Deze week hebben de kinderen hun rapporten meegekregen. We hebben de 10 minuten gesprekken met de ouders
deze week ook gehad.
Donderdag is de seizoensluiting. De kinderen die meedoen hebben een uitnodiging voor de ouders meegehad.
Vorige week hebben we ouders gevraagd of ze een kwartiertje op donderdagmorgen met kinderen willen lezen. We
willen graag na de voorjaarsvakantie beginnen. We hebben al een aanmelding gehad. Het zou fijn zijn als er nog meer
ouders willen lezen.
We wensen iedereen een goed weekend.
Met aardrijkskunde zijn we gestart met een nieuw thema 'Van hier naar daar'. We gaan leren over de verschillende
manieren van transport van goederen.
Met Leefstijl hebben we het afgelopen periode gehad over gevoelens en hoe je die uit. Het is namelijk best lastig om
te verwoorden hoe je je voelt. Vaak kun je al aan iemand zien hoe diegene zich voelt, maar door te vragen kom je er
pas echt achter.
Vorige week waren we gestart met het project 'Scoor een boek'. In de klas hangt een poster en telkens als de
kinderen een boek uit hebben, mogen ze een voetbalsticker plakken. Er zijn al flink wat stickers bijgeplakt, goed zo!
Volgende week vinden de laatste oudergesprekken plaats.
Dinsdag 20 februari is alweer de derde muziekles. Dit betekent dat de kinderen dan hun eigen gemaakte
muziekinstrument mee mogen nemen.
Volgende week krijgen de kinderen het woordpakket 5 mee om alvast thuis te oefenen. Wanneer het dictee is, zal
tijdig in de nieuwsbrief vermeld worden.
Vrijdag 23 februari is een margedag. De kinderen zijn dan vrij.
Een fijn weekend toegewenst!!
Woensdag 21 februari is de toets over hoofdstuk 2 van aardrijkskunde. De samenvatting hebben de kinderen in hun
bezit.
Dinsdag 20 februari hebben we weer les in het kader van "Slagwerk in de klas". Het is de bedoeling dat de kinderen
dan hun eigen gefabriceerde slagwerk meenemen.
Donderdag 22 februari is er weer een seizoensluiting. De ouders van de kinderen die hier aan meedoen krijgen
vandaag een uitnodiging mee.
Vrijdag 23 februari hebben de kinderen een margedag.
Volgende week krijgen de kinderen het woordpakket 5 mee om alvast thuis te oefenen. Wanneer het dictee is, zal
tijdig in de nieuwsbrief vermeld worden.
Met Leefstijl zijn we momenteel bezig met gevoelens. Benoemen van gevoelens, herkennen van gevoelens, hoe ga je
om met verdriet, boosheid, enz. We hebben vrolijke gezichten geplakt en die hangen bij ons aan de muur vrolijk te
zijn. Bovendien werken we aan het databord om aan te geven hoe de lessen verlopen; wat gaat goed, wat kan beter.
We wensen iedereen een heel fijn weekend.
Het dictee over woordpakket 5 is donderdag 8 maart. De woordpakketten zijn aan het begin van het thema al mee
naar huis gegeven.
Aanstaande maandag nemen we de rekentoets van blok 6 af, goed oefenen dus!
Bij Leefstijl hebben we het gehad over gevoelens en wat je doet als iemand zich boos/verdrietig voelt. We hebben
geleerd dat iedereen zich ergens anders prettig bij voelt. Fijn om van elkaar te weten en om daar rekening mee te
houden!
Bij begrijpend lezen leren we hoe we een tekst kunnen begrijpen en hoe je een tekst kunt samenvatten in eigen
woorden.
Bijna alle tien-minuten gesprekken zijn geweest.
Na de vakantie gaan we aan de slag met een lente knutsel. We hebben daarvoor allemaal een washandje nodig. Heeft
u nog een oud washandje? Wilt u het washandje dan aan uw kind meegeven naar school?
Volgende week vrijdag zijn de kinderen vrij i.v.m. een margedag.





De eerste ronde 10-minutengesprekken zijn geweest. Maandagavond zijn de laatsten.
De tweede topo-toets is deze week afgenomen. De resultaten staan zo spoedig mogelijk in Parnassys.
Vrijdag hadden we onze laatste les "strijkers in de klas". Wat hebben we een plezier gehad met het ontdekken van
een prachtig instrument.
Vervolg groep 6B/7B op volgende pagina.
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Met Leefstijl hebben we de laatste tijd niet uit het boek gewerkt, maar zijn we wel bezig geweest met: dat je je soms
moet verplaatsen in het gevoel van een ander, ook al vind je dat stom of moeilijk. We hebben ook gemerkt dat dat
voor de ander heel fijn kan zijn. Ons voorleesboek (groep 7 slaat terug van Jacques Vriens) gaat daar ook over. Iets
over hebben voor een ander geeft een goed gevoel, ook al is het nog zo klein.
Volgende week wordt de rekentoets van blok 6 afgenomen. Als je het gele boek thuis hebt, kun je oefenen met les
13 van blok 6. Daarin staan de onderdelen die gevraagd worden in de toets.
Het dictee over woordpakket 5 is op donderdag 8 maart. De woordpakketten zijn al mee naar huis gegeven.
Volgende week vrijdag zijn de kinderen vrij i.v.m. een margedag.
De griep blijkt best hardnekkig te zijn. Op één na waren alle kinderen weer aanwezig, nu zijn er weer vier zieken.
We oefenen op dit moment met de woorden van het vijfde woordpakket. De woorden met –isch zijn lastig omdat
er meerdere spellingafspraken in een woord voorkomen. Bovendien is de betekenis soms moeilijk uit te leggen in
een zin of voorbeeld. Veel oefenen dus. Natuurlijk oefenen we ook met werkwoordspelling. Aanstaande maandag
gaat het vijfde woordpakket mee naar huis. Het controledictee wordt afgenomen op dinsdag 6 maart.
Alle kinderen (en leerkrachten) worden elke week voorzien van vers fruit voor in de pauze. Op dit moment hebben
we veel "lust ik niet" klanten in ons lokaal. Het gevolg is dat er in de pauze allerlei (chocolade)koeken, wafels en
andere zoetigheid voorbij komt en we heel veel fruit overhouden, dat we uiteindelijk weg moeten gooien. We
proberen met behulp van vitaminen een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de kinderen . We zouden het erg
op prijs stellen dat u dit ondersteunt.
Het Thema van de lessen Leefstijl is op het moment emoties. Het doel van deze lessen is de leerlingen bewust te
maken van hun emoties. Wat voel je, denk je en vind je. Om deze gevoelens te kunnen begrijpen is het belangrijk dat
je ze kunt herkennen en verwoorden. In de lessen breiden we o.a. de emotionele woordenschat uit en helpen de
leerlingen om hun gevoelens te verwoorden.




Het dictee van woordpakket 5 is meegegeven. Het dictee is op 9 maart aanstaande.
Volgende week vrijdag zijn de kinderen vrij i.v.m. een margedag.



Vanaf deze week hebben we een stagiair in de klas. Juf Annemiek is een derdejaars PABO-studente en zal tot en met
juni bij ons zijn op de maandag en de dinsdag.
Het dictee van woordpakket 5 is meegegeven. Het dictee is op 9 maart aanstaande.
Volgende week vrijdag zijn de kinderen vrij i.v.m. een margedag.
Bij Leefstijl hebben we het gehad over dat wat een ander doet invloed heeft op jou, maar ook dat wat jij doet
invloed heeft op een ander. Zelfs zonder dat je het zelf door hebt. Leuke en leerzame lessen.
Maandag is het capuchondag.
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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