Voor uw agenda
Margemomenten voor de maand maart:
Woensdag
21 maart
Maandagmiddag
26 maart
Dinsdagmiddag
27 maart
Donderdagmiddag
29 maart

Onderwijsdag Stichting Quadraten
Zonnegroep en groep 4A
Wolkengroep en groep 3A
Sterrengroep en groep 3B/4B

maandag 19 maart
vervolg 10-minuten gesprekken groep 1-2

Personele wisseling
dinsdag 20 maart
9.30-12.30 uur Scholing IB-ers
Eind januari heeft onze juf Epie Bouwman aangegeven te willen stoppen met
haar werk aan onze school. Sinds 2004 heeft Epie aan onze school gewerkt.
woensdag 21 maart
Van kleutergroepen tot groep 8. Langs deze weg willen we Epie bedanken voor
Onderwijsdag, alle kinderen zijn vrij
haar inzet.
In de afgelopen periode zijn we druk bezig geweest de ontstane vacature in te
vullen. Dat is gelukt. Juf Paula Swiersema zal op de maandagen in groep 5B de
lessen verzorgen. Paula kent de kinderen nog van vorig jaar. Juf Elske van der Molen werkt op de vrijdagen in groep 7A. Elske
heeft veel leerlingen uit deze groep in groep 3 gehad. Beide leerkrachten zijn geen onbekenden voor de leerlingen en hun
ouders.
De personele wisseling gaat in per 1 april a.s., Epie haar laatste werkdag aan onze school is maandag 26 maart. Ouders van de
betreffende groepen hebben hierover vanochtend per mail een brief ontvangen.
Kledingactie succesvol verlopen
Donderdagochtend jl. heeft een medewerker van de organisatie
Bag2School alle ingebrachte kleding opgehaald. Het hele podium van het
speellokaal lag werkelijk propvol. Het was een hele klus om alle zakken in
de aanhanger te krijgen. Gelukkig is dit allemaal geklaard met
medewerking van leerlingen. Binnenkort zal op de rekening van de
oudervereniging iets minder dan € 400,00 worden gestort. Een
fantastische opbrengst.
Langs deze weg willen we alle ouders bedanken voor hun medewerking.
Met de opbrengst gaan we speelmaterialen voor onze leerlingen
aanschaffen. Over de aanschaf daarvan houden we u op de hoogte.
Gebruik mobiele telefoons
Veel kinderen nemen hun mobiele telefoon mee naar school. Dit is alleen toegestaan wanneer daarvoor een
toestemmingsformulier door ouders is ondertekend. De afspraak m.b.t. gebruik nog even op een rijtje:
 Ouders geven via een formulier schriftelijk toestemming dat hun kind(eren) een mobiele telefoon mee mag/mogen
nemen naar school.
 Kinderen, waarvan geen ondertekend formulier van de ouders op school aanwezig is, mogen geen mobiele telefoon
mee naar school nemen.
 Zodra het schoolterrein wordt betreden, moet de mobiele telefoon uitgezet worden.
 ’s Morgens voor aanvang van de lessen wordt de mobiele telefoon (eventueel van naam voorzien) bij de leerkracht
ingeleverd.
 De leerkracht bewaart de mobiele telefoons.
 Na schooltijd om 15.15 uur en op woensdag om 12.30 uur kunnen de leerlingen hun mobiele telefoon weer ophalen
bij de leerkracht.
 Bij het niet naleven van deze regels wordt de mobiele telefoon tijdelijk ingenomen en op een later moment in de
week weer aan de leerling teruggegeven.
 De leerling blijft altijd verantwoordelijk voor zijn telefoon; ook als deze in bewaring is gegeven.
 Onder ‘mobiele telefoons’ vallen ook ander geluids- en beelddragers
 Een toestemmingsformulier is verkrijgbaar bij de groepsleerkracht en moet ook weer door één van de ouders
ondertekend bij de groepsleerkracht worden ingeleverd.
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Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).

Komkommer











Sinaasappel

Appel

We werken over de lente. Lenteliedje: De lente is gekomen, de zon lacht tegen mij, de vogels in de bomen, de
koeien in de wei. Alle koeien in de wei zeggen nu boe en de vogels in de bomen roekedekoe.
Welkom in onze groep: Esmee Oedzes.
Maandag 19 maart 10 minutengesprekken. Naar binnen via de hoofdingang.
Woensdag 21 maart zijn alle kinderen vrij.
Volgende week beginnen we met het thema Pasen.
In de afgelopen week hebben we gewerkt over lentebloemen. We hebben tulpen en blauwe druifjes geknutseld. Ook
hebben we allerlei spelletjes gedaan over rangtelwoorden (eerste, tweede derde, enz.).
Maandag 19 maart zijn er weer 10 minutengesprekken. Naar binnen via de hoofdingang.
Woensdag 21 maart zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten hebben dan een Onderwijsdag.
Meester Ivan komt volgende week elke dag. Hij is een pabostudent en komt meestal op de donderdag. Hij vindt het
heel leuk om met kleuters te werken





Lieke heeft een mooie paastak meegenomen voor de klas. Volgende week gaan we werken over Pasen.
Maandag oudergesprekken!! Via de hoofdingang naar binnen.
Woensdag 21 maart zijn de kinderen vrij.



Deze week zijn we gestart met leescircuit. Op woensdag en vrijdag gaan kinderen uit de groep om samen met een
moeder te lezen.
De kinderen hebben gewerkt met de –eer, -oor en –eur woorden. Dit vinden ze heel erg lastig, omdat je de
woorden anders schrijft dan dat je ze uitspreekt.
Blok 7 van rekenen is afgerond. De kinderen hebben laten zien dat ze prima bedragen t/m 20 euro kunnen
samenstellen, ruimtelijke figuren herkennen en hoog- en laagstanden kunnen interpreteren. Hoeveelheden aangeven
bij kralen t/m 30 blijft een beetje lastig voor sommige kinderen. Hier gaan we nog even heel goed mee oefenen.
Woensdag 21 zijn de kinderen vrij i.v.m. de Onderwijsdag voor alle personeelsleden van Stichting Quadraten.
Fijne weekend!!













Vanaf deze week zijn ook een aantal leerlingen van groep 3 ingedeeld voor het leescircuit. Zij gaan elke woensdag en
vrijdag een halfuurtje lezen met een moeder of stagiaire.
Groep 3 heeft deze week de nk geleerd. We kunnen al veel woorden hiermee maken.
Woensdag 21maart zijn de kinderen vrij i.v.m. de Onderwijsdag voor alle personeelsleden van Stichting Quadraten.
Zoals al eerder vermeld zullen we maandag 19 maart beginnen met het overhoren van de tafel van 5 (groep 4).
Groep 4 gaat beginnen met de spreekbeurten. Nadat juf maandag een spreekbeurt over Donald Duck heeft
gehouden heeft iedereen een papier meegekregen met tips voor het maken van een spreekbeurt. De volgende
kinderen hebben aangegeven te willen beginnen: Melvin (19 maart), Julijne (26 maart), Twan (3 april) en Sam (9
april).
Fijn weekend!

O.b.s. De Nijenoert, een

school.

2





























De kinderen hebben vandaag het woordpakket thema 5 meegekregen. Op 26 maart is het dictee. Ook hebben ze de
tafels van 5 en 10 meegekregen. Goed oefenen vanaf maandag 26 maart gaan we overhoren.
Naar aanleiding van de laatste rekentoets hebben een aantal kinderen oefensommen mee naar huis gekregen. Graag
thuis oefenen.
Het zou fijn zijn als er thuis nog geoefend wordt met het klokkijken. Kwart voor/over, 10 voor/over, 5 voor/over
vinden veel kinderen nog moeilijk.
Volgende week hebben Anouk en Tessa hun spreekbeurt.
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd.
Woensdag zijn de kinderen vrij in verband met de Onderwijsdag.
Goed weekend.
Het was een prima weekje! Het controle dictee was erg lastig hebben we gemerkt. We kwamen er samen achter
dat hoe meer we richting groep 6 gaan, het niet meer altijd genoeg is om 1 of 2 momenten voor een toets te leren.
De moeilijkste woorden van het woordpakket blijven toch die met open en gesloten lettergreep. De geleerde
woorden van het woordpakket zelf zitten er goed in wanneer ze in het zinnendictee toegepast worden. Echter, de
rest van het zinnendictee bevat ook moeilijke woorden, daar zitten vaak de foutjes. Het is een idee om veel te
oefenen samen met uw kind op het maken van oefen zinnendicteetjes. Voor vragen of tips: kom gerust!
We hebben een start gemaakt met het extra oefenen met grotere minsommen (tot 1000). Dit gaat erg goed!
A.s. dinsdag gaan we met de groepen 5 t/m 7 naar de voorstelling 'De man met het stenen hart'. We gaan hier
lopend naartoe. Wie van de ouders lijkt het leuk om als begeleiding mee te gaan? Graag via de mail even aanmelden
of maandag bij juf Elske. (email: e.vandermolen@quadraten.nl, let op, een nieuw emailadres!)
A.s. woensdag hebben de kinderen een margedag.
Leuke tip voor het weekend! Kijk eens op: www.beleefdelente.nl. Iedere dag kijken we even op deze site. De
vogelbescherming heeft webcams in verschillende vogelnesten geplaatst. Zo kunnen we elk moment van de dag of
nacht een kijkje nemen in de thuissituatie van bijvoorbeeld: de ooievaar, de steenuil, bosuil, kerkuil, zeearend e.a.
Het gaat er soms 'wild' aan toe!
Voor nu een heel fijn (vogelkijk)weekend!
Het dictee van het afgelopen woordpakket was voor de meesten erg moeilijk, vooral de open- en gesloten
lettergrepen (MOLEN - MOLLEN) blijven voor problemen zorgen daarnaast werden er nog veel foutjes gemaakt in
de woorden met F – V.
Binnenkort gaan we met rekenen weer met verhoudingstabellen in de weer, dus komen de tafels weer om de hoek
kijken. Blijven oefenen graag.
Dinsdag gaan we naar een voorstelling in SWS "De Stapsteen" We gaan daar lopend naar toe. Omdat die dag onze
stagiaire Eline dan bij ons in de klas is, hebben we geen extra begeleiding nodig.
Woensdag hebben de kinderen een margedag.
We wensen iedereen een heel fijn weekend.
Aanstaande dinsdagochtend gaan we met de groepen 5, 6 en 7 naar de voorstelling 'De man met het stenen hart'.
Hier gaan we lopend naar toe.
Dinsdag krijgen de kinderen het gele lesboek van rekenen mee naar huis om les 13 van blok 7 te oefenen.
Donderdag volgt de toets.
Bij spelling zijn we begonnen met zwakke werkwoorden (die eindigen op d of t) in de verledentijd te schrijven.
Het woordpakket van spelling (thema 6) is mee naar huis gegeven. Ook hebben de kinderen een huiswerkblad van
spelling meegenomen. Het huiswerk uiterlijk donderdag 22 maart inleveren. Het voorblad houden de kinderen thuis,
dit hoort bij de spellingregels.
Afgelopen maandag zijn we met de werkstukken begonnen, dit maken de kinderen in de klas.
Bij begrijpend lezen leren we verschillende tekstsoorten herkennen (weet/mening tekst, doe tekst, verslagtekst etc.
Woensdag hebben de kinderen een margedag.



Weer een leerzame week achter de rug. Met groep 6 zijn we begonnen met staartdelingen. Deze keer een voordeel
van een combinatiegroep: groep 7 kon mooi helpen bij het oefenen! Prachtig om zo samen te kunnen werken met
een klasgenoot. Natuurlijk lukt dat niet in één keer, maar samen oefenen met opa, oma, papa of mama kan ook,
omdat we de 'ouderwetse' methode hanteren.
Vervolg van groep 6B/7B op volgende pagina.
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Yahya, Maurice en Job hebben meegedaan met het damtoernooi. Ze hebben niet alles gewonnen, maar gelukkig wel
veel lol gehad.
De woordpakketten voor blok 6 zijn vandaag mee naar huis gegaan.
Wij hebben een nieuw e-mail adres: voor vragen kunt u ons bereiken op m.vandenberg@quadraten.nl of
w.breet@quadraten.nl. Even na schooltijd de klas binnenwippen kan natuurlijk ook meestal.
Aanstaande dinsdagochtend gaan we met de groepen 5, 6 en 7 naar de voorstelling 'De man met het stenen hart'.
Hier gaan we lopend naar toe.
Woensdag 21 zijn de kinderen vrij i.v.m. de Onderwijsdag voor alle personeelsleden van de Stichting Quadraten.
Fijn weekend!!
Sinds een paar dagen zijn alle kinderen weer (min of meer) gezond en wel in school. Fijn dat alle lege plaatsen in het
lokaal weer zijn gevuld.
We hebben weer veel geleerd, geoefend en gestudeerd. Samenwerken gaat goed. Elkaar helpen (en dat is dus niet
voorzeggen van antwoorden, maar uitleggen wat de ander moeilijk vindt) lukt ook steeds beter.
Er blijft nog steeds veel fruit over. We hebben veel notoire "lust-ik-niet-eet-ik-niet"- kinderen. Jammer! Maar we
blijven fruit aanbieden, laten proberen en laten proeven.
Donderdag is het proefwerk topografie afgenomen. Maandag gaat het resultaat mee naar huis. Het volgende
proefwerk is er eentje van NAUT (natuur en techniek). De samenvatting gaat maandag mee naar huis en de
overhoring is donderdag 29 maart. We oefenen/ studeren ook in de klas, maar thuis nog even goed oefenen is
natuurlijk altijd goed.
Woensdag 21 maart zijn de kinderen vrij in verband met de Onderwijsdag van de stichting Quadraten.
5 april aanstaande is het theoretische gedeelte van het verkeersexamen. De leerlingen kunnen thuis op de site van
VVN proefexamens oefenen.
Veel plezier in het weekend!.
De afgelopen week was De Week Van Het Geld. Wij hebben hier uiteraard aandacht aan besteed. Met verschillende
werkvormen werd het onderwerp GELD behandeld. Vooral hoe je je eigen geld beheert, was een boeiend
onderdeel. Verder hebben we meerdere filmpjes bekeken met dit onderwerp als thema. Niet dat iedereen nu
meteen een bankier wordt, maar het geeft wel inzicht in dat niet alles voor de hand liggend is. Bijv. gezinnen in
Nederland die met erg weinig rond moeten zien te komen.
Vrijdag hebben we bezoek gekregen van De Zijlen. Een medewerker en een cliënt van De Zijlen Leek, hebben een
gastles gegeven over de organisatie die zorg biedt en ondersteuning geeft aan mensen met een verstandelijke
beperking.
De inschrijfformulieren voor de verschillende VO-scholen zijn ingeleverd. Nu is het op naar de Centrale Eindtoets.
Vrijdag 23-03 wordt de AK-toets 11 afgenomen. Amerika.
Aankomende woensdag zijn de leerlingen vrij. Dan hebben de leerkrachten namelijk de jaarlijkse Onderwijsdag.
Trouwens: afgelopen donderdag heb ik (meester Jeroen) op mijn verjaardag nog een app gekregen van juf AnneMarie. Zij is momenteel op Tasmanië. Nog een paar weekjes vakantie daar aan de andere kant van de wereldbol.
We zijn benieuwd naar haar verhalen.
Een fijn (koud maar zonnig) weekend gewenst.
Vrijdag hebben we bezoek gekregen van De Zijlen. Een medewerker en een cliënt van De Zijlen Leek, hebben een
gastles gegeven over de organisatie die zorg biedt en ondersteuning geeft aan mensen met een verstandelijke
beperking.
De inschrijfformulieren voor de verschillende VO-scholen zijn ingeleverd. Nu is het op naar de Centrale Eindtoets.
Vrijdag 23-03 wordt de AK-toets 11 afgenomen. Amerika.
Aankomende woensdag zijn de leerlingen vrij. Dan hebben de leerkrachten namelijk de jaarlijkse Onderwijsdag.
Wij werken binnen Snappet steeds meer vanuit de leerdoelen. Op die manier houden we zelf ook onze vorderingen
bij. Erg leuk en leerzaam. Uw kind kan u er vast meer over vertellen.
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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