maandag 5 maart
Start Bag2 school kledinginzameling

dinsdag 6 maart
8.30 uur Luizencontrole
15.45 uur Vergadering Bovenbouw

woensdag 7 maart
12.30 uur Vergadering Onderbouw
13.30 uur Damtoernooi Welpen

donderdag 8 maart
15.45 uur Vergadering Middenbouw

Voor uw agenda
Vakantie en margemomenten voor de maand februari/maart:
Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 2 maart
Woensdag
21 maart
Onderwijsdag Stichting Quadraten
Maandagmiddag
26 maart
Zonnegroep en groep 4A
Dinsdagmiddag
27 maart
Wolkengroep en groep 3A
Donderdagmiddag
29 maart
Sterrengroep en groep 3B/4B
Kledingactie Nijenoert
Deze week hebben alle leerlingen een kledingzak ontvangen. Deze zak kunt u gebruiken voor de kledingactie. De Leekster
milieuzak is uiteraard ook toegestaan. Vanaf maandag 5 maart mag u de zakken met kleding inleveren op school (podium
Speellokaal). Alvast bedankt voor de medewerking.
Open Dag
Dinsdag jl. was onze jaarlijkse Open Dag. Er waren vooral tijdens de avondsessie veel belangstellenden. Dat was erg fijn. Alle
aanwezigen hebben een informatiemapje van onze school ontvangen. Aanmelding van de kinderen graag voor 15 maart. Dit
betreft de kinderen die tussen 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019 hun 4 de verjaardag vieren. Mocht uw zoon of dochter voor
1 oktober 2018 al 4 jaar worden, verzoeken we u de aanmelding zo snel mogelijk te verrichten.
Seizoensluiting
Toch altijd weer aandoenlijk hoe kinderen hun podiumtalenten laten zien tijdens een seizoensluiting. Dat was
donderdagmiddag het geval. Vol overgave hebben de kinderen de voorgaande dagen geoefend. Bij een enkeling was de
spanning van het gezicht te lezen. Voor heel veel kinderen zijn dit zeer leerzame momenten. Je presenteren voor zo’n groot
publiek. Dat doe je niet zo maar. Ook de leerkrachten hebben er veel tijd ingestoken met voorbereidingen en het oefenen.
We hadden gelukkig keer volle bak. De volgende optredens zijn dinsdagmiddag 10 april. Dan zijn er weer andere groepen aan
de beurt.
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We hebben een nieuwe leerling in onze groep. Welkom Chris Bakker. Helaas hoorde Chris ook bij de groep
kinderen die deze week ziek waren. Van harte beterschap voor allemaal! En voor iedereen een hele Prettige
Voorjaarsvakantie!!!!




We willen alle zieke kinderen en papa's en mama's van harte beterschap toewensen.
Verder hopen we dat iedereen lekker kan uitrusten in de voorjaarsvakantie en...... misschien kunnen we wel lekker
schaatsen. Een fijne vakantie voor iedereen.



Sibe, Maud, Sanne en Matthijs speelden tijdens de maandsluiting het boek Kikker in de kou na.
Superrrrr gedaan hoor!!!
En Mischa, Nora, Lieke, Tiemen , Rens, Samantha en Ivan en deden het opzegversje over de 7 ijsbeertjes waarvan er
steeds een weg liep. Ook heel goed gedaan.
In de Leefstijl lessen voor sociale, emotionele vorming hebben we het gehad over verschillende gevoelens. Blij,
verdrietig en boos zijn. Waarom voel je je zo en waardoor?
Nu eerst een weekje vakantie. Fijne vakantie voor iedereen.























Wat een geweldige seizoensluiting! De kinderen deden het fantastisch. Super gedaan.
We zijn deze week begonnen met kern 8. De kinderen hebben geleerd dat je hond met een d schrijft en web met
een b.
Met rekenen hebben we het gehad over de verliefde hartjes. De twee getallen die samen 10 vormen. Denk aan 1-9,
2-8, 3-7, etc.
De laatste weken zijn we veel bezig geweest in het speellokaal. De kinderen hebben geleerd hoe je stevig kan staan
en wat je kan doen als je nerveus of zenuwachtig bent. Hoe breng je je zelf tot rust en wat kun je doen als er iets
gebeurt wat je niet leuk vindt. Door stevig te staan en duidelijk STOP te roepen ervaren de kinderen de kracht van
het woord. Daarnaast komen ze er door tikspellen achter dat je voor jezelf kan opkomen en dat samenwerken
ervoor zorgt dat je nog krachtiger bent . Het is toch altijd weer een bijzondere ervaring dat een leerkracht gebukt
gaat door de kracht van samenwerken. De leerkracht is in dit geval de tikker en de kinderen kregen de opdracht om
in tweetallen gelijktijdig stop te roepen. Lukt dat, dan moest de juf 3 keer opdrukken. Zinvol voor beide partijen. De
kinderen leren de kracht van samenwerken en de juf houdt er een paar strakke buikspieren aan over.
Fijne vakantie allemaal!
Groep 3 heeft deze week woorden leren schrijven met 'sch' en 'ng'. Met rekenen zijn we net klaar met blok 6.
Groep 4 heeft deze week het controledictee gehad. We hebben gemerkt dat sommige kinderen de regels te graag
willen toepassen. Treintje wordt treindje. Hoort wordt hoord. Deze laatste 'fout' is niet zo gek het is immers
hoorde, maar we kunnen de regel van het langer maken alleen toepassen als het gaat om woorden waar je de, het
en een voor kunt zetten. Zoals ook op de 10-minutegesprekken is aangegeven worden de dictees steeds lastiger.
Blijf dus goed oefenen thuis!
Groep 4 is met rekenen al een tijdje bezig met klokkijken. We hebben deze week de 5 en 10 minuten er bij geleerd.
Dus 5 voor 4, 10 voor half 6, 10 over 3, etc. Dit vinden de meeste kinderen nog best lastig. Blijf dit thuis ook
oefenen.
Vorige week is groep 4 begonnen met een nieuw vak, namelijk begrijpend lezen. We hebben geleerd dat er veel
verschillende soorten teksten bestaan. Namelijk verhalen, recepten, brieven, etc.
Donderdagmiddag zijn we verder gegaan met het vieren van het Chinees Nieuwjaar. Iedereen heeft nu elk
onderdeel (zie vorige nieuwsbrief) gehad. Daarna hebben we nog kroepoek gegeten met stokjes. Best lastig! Maar na
een tijdje had vrijwel iedereen het onder de knie, knap hoor! Als afsluiter had Teun nog een leuke en toepasselijke
film meegenomen, namelijk Kung Fu Panda! Fijne vakantie allemaal!
De seizoensluiting was geweldig. Kyano, Romee, Jan, Djula, Inge, Tessel, Janine, Kyran, Twan Tessa, Esmee, Zekie,
Anissa, Famke en Michelle dansten op de muziek van de Shuffle, de Macarena, Gangastyle en de Ketchupsong . Sem
deed de presentatie met Let me entertain you. Foto's staan op onze site, het filmpje is gedeeld in de app groep.
Met rekenen zijn we bezig met klokkijken. Veel kinderen vinden dit nog moeilijk. We zouden het fijn vinden als er
thuis geoefend wordt met hele en halve uren en kwart voor en kwart over.
Met spelling zijn we aan het oefenen met de eer, oor en eur woorden.
Op 13 maart staten we met de spreekbeurten. Dinsdag 13 maart Sander, donderdag 15 maart Twan.
We wensen iedereen een fijne vakantie
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We hebben donderdag een prachtige seizoensluiting gezien waar onze groep zelf niet aan mee deed. We hebben
genoten van de andere groepen!
Met rekenen zijn we aangekomen bij het maken van deelsommen met rest. Woensdag hadden alle kinderen een
huiswerk blad mee naar huis waarop te lezen was hoeveel sommen uw kind maakt in 10min. Dit was geen
toetsmoment maar een manier om te kijken bij wie het vermenigvuldigen er goed in zit en bij wie niet. Om deze
sommen te kunnen maken is het kennen van de tafels een vereiste. Veel kinderen moeten er nog even flink aan
trekken qua tafels! Het afgelopen half jaar hebben we enorm ingezet op het kennen van deze keersommen, die
zouden er nu eigenlijk wel in moeten zitten.
De komende periodes gaan we energie steken in het maken van deelsommen en deelsommen met rest.
Afgelopen dinsdag was de derde les van de muziekles 'slagwerk in de klas'. Alle kinderen hadden een prachtig
muziekinstrument gemaakt, petje af! Het was erg leuk om op het zelfgemaakte instrument muziek te maken. Dinsdag
na de vakantie gaan we weer bezig met onze eigen instrumenten.
We hopen op prachtig schaatsweer deze vakantie, heerlijk veel buitenspelen zal iedereen goed doen!
Hele fijne vakantie en tot over een weekje!

De seizoensluiting is voortreffelijk verlopen. Jayda, Nanouk, Nina, Milan, Samanta, Lavina, Daniëlle, Marjolein, Lianne,
Stan, Elynne, Jusuf, Charissa en Amy hebben een prachtige streetdance opgevoerd en de Haka. Het zag er allemaal
erg leuk uit. Hulde!
Met rekenen zijn we begonnen met deelsommen met rest. Daarvoor moet je natuurlijk wel de tafels goed kennen
en daar ontbreekt het bij velen nog aan, dus thuis maar even weer flink aan de slag met het oefenen van de tafels tot
en met 10 (ook oefenen door elkaar heen en op tijd). Binnenkort gaan we er weer eens een toetsje tegenaan
gooien.
Dinsdag hebben we genoten van de muziekles "slagwerk in de klas". Sommigen hadden bijzonder creatieve
"drummachines" ontworpen, prachtig. Veel kinderen hebben hun "drumgeval" weer mee naar huis genomen, maar
dinsdag 6 maart hebben we ze weer nodig, dus neem het drumstel dan even weer mee naar school.
Op maandag 12 maart is de toets over hoofdstuk 3 van geschiedenis. De samenvatting is reeds meegegeven.
Op woensdag 14 maart is de toets over hoofdstuk 2 van Naut (natuur en techniek). Ook daarvan is de samenvatting
meegegeven.
De twee weken na de voorjaarsvakantie hebben we gym op de woensdagmorgen i.p.v. de vrijdagmiddag. Dus graag
de gymkleding meenemen op woensdag 7 maart en woensdag 14 maart (we krijgen dan tennisles). Het leescircuit
gaat dan voor onze groep even niet door.
We wensen iedereen een fijne voorjaarvakantie

Deze week heeft de groep het 'leesdoel' behaald. 14 van de 22 leestasjes hadden een sticker (minimaal 3
boekverslagen voor één sticker). De kinderen mochten in de middag voor de laatste 20/30 minuten spelletjes mee
naar school nemen.
Na de vakantie begint groep 6 met 'strijkers in de klas', Drie vrijdagen achter elkaar leren we muziek spelen op
strijkinstrumenten (viool, etc.).
Het controle dictee van thema 5 wordt donderdag 8 maart afgenomen, oefen de spelling categorieën en de
woordpakketten goed.
Vergeet niet in de vakantie af en toe de tafels van 6, 7, 8 en 9 te herhalen. Na de vakantie nemen we een mini
tafeltoets af.
Ook beginnen we in maart met de werkstukken voor groep 6.
Wilt u er om denken dat uw kind een (oud)washandje mee naar school neemt na de vakantie? Daar gaan we een
lente knutsel mee maken.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

Wauw wat hadden we een spetterend optreden met de Swish. Een prachtig afwisselende dans. Zelfs kleding en haar
waren op elkaar afgestemd. Top!
Na de vakantie op 8 maart maken we het controle dictee over woordpakket 5. Nog even oefenen dus.
Na de vakantie starten we ook met de spreekbeurten. Gebruik de tips, die je allemaal hebt gekregen tijdens je
boekenbeurt, en vooral: gebruik je eigen taal!
Wij wensen iedereen een welverdiende lekkere vakantie!
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De afgelopen week was voor ons een "restjes en kliekjes"-week. We hebben gewerkt aan allerlei verschillende
resten van taken en oefeningen. Nog even extra geoefend met rekenen met procenten, de lijngrafieken
doorgenomen, gewerkt met kommagetallen, werkwoordspelling herhaald (vooral het voltooid deelwoord en het
gezegde), de "moeilijke" spellingafspraken goed geoefend (woorden die eindigen op –isch en wat ze betekenen,
trema's en meervoud), en nog veel meer kleine en grote herhalingen die nodig waren.
Het controledictee staat op het programma voor dinsdag 5 maart. Thuis oefenen a.u.b.!
Verder hebben we geoefend en gerepeteerd voor de seizoensluiting. De hele groep heeft gezamenlijk een "minimusical" ingestudeerd en uitgevoerd. Het "spel en tekstteam", het "decorteam" en het "geluid – en bewegingen
team" hebben een prachtige presentatie neergezet van "Het weer in de war". Als Piet Paulusma een weermachine
uitvindt, dan wil werkelijk iedereen iets anders. Dus......
Een fijne vakantie gewenst!.
Als eerste wil ik al de leerlingen en ouders van groep 8a, en collega's bedanken voor hun medeleven bij het verlies
van mijn vader. Het is en blijft nog wel een moeilijke, intensieve en treurige periode. Ik heb er voor gekozen om
toch vaak op school te zijn. Dit was een goede keuze. De steun heeft mij goed gedaan.
We zijn deze week begonnen met de spreekbeurten. Vanaf nu zijn er steeds 2 leerlingen die samen een spreekbeurt
voorbereiden en presenteren. Soms best spannend natuurlijk. Belangrijk is dat je de tips die gegeven worden goed
opvolgt. Want daar kijken we naar. Succes.
Toets geschiedenis: maandag 12 maart.
We wensen ieder een fijne vakantie.
Afgelopen week en vorige week hebben de adviesgesprekken plaatsgevonden. We hebben dit gezamenlijk overleg
over de toekomst van de kinderen als zeer prettig ervaren.
Belangrijke data:
Donderdag 8 maart: Toets Engels
Vrijdag 9 maart: Dictee 5,
Maandag 12 maart: Toets Geschiedenis.
Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie!

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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