Margedagen 2016-2017
In de laatste nieuwsbrief van het vorige schooljaar is een foutje geslopen in het
overzicht van de margedagen.
Op onze website en in de schoolgidsbijlage 2016-2017 staat het juiste overzicht.
Deze bijlage (kleine gele boekje) hebben de leerlingen deze week meegekregen.
Papieren versie nieuwsbrief
Deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar ontvangt u net als voorgaande jaren
- naast de digitale versie - ook in een papieren versie. Daarna kunt u de
nieuwsbrief op de site vinden. Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid zich te
abonneren op de nieuwsbrief. Dit kunt u doen via onze site. Helemaal bovenaan
klikt u op registeren. De rest spreekt vanzelf. U ontvangt dan elke vrijdagmiddag
via uw mail de nieuwsbrief in pdf-formaat.

maandag 5 september
Teamverg. – 15.30 uur

donderdag 8 september
directieoverleg – 9.00 uur

schuingedrukte tekst = aangeleverde tekst

Extra digitale bijlagen
Bij de digitale nieuwsbrief ontvangen de ouders ook een bijlage over de prijsverhoging van de TMO (tussen de middagopvang)
en één van Agora jeugd- en jongerenwerk (voormalig PUNT 1) over hun activiteitenaanbod.
Gegevens leerlingen
Voor onze administratie is het belangrijk dat de
gegevens die bij ons bekend zijn, up-to-date zijn.
Met klem willen wij u dan ook verzoeken om
veranderingen van adres, telefoonnummers en
emailadres enz. tijdig door te geven. Dit graag
even op een briefje bij de leerkracht van uw
kind(eren) doorgeven.
Natuurlijk kan het ook per email naar de
administratie van de school:
g.vanhengel@westerwijs.nl.
Kiss & Go zone en gele lijnen
Graag brengen we de afspraken over het parkeren van uw auto nog even onder de aandacht.
De Kiss & Go-zone is bestemd voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, uit laten stappen en
meteen weer doorrijden. Het is echt Kiss & Go of op z’n Gronings Smok & Vot. Voor het ophalen geldt hetzelfde.
Aanrijden, kind in laten stappen en weer doorrijden.
Langdurig parkeren is niet toegestaan in deze
zone.
Wanneer u toch uw zoon of dochter wilt begeleiden
bij het naar binnen brengen, vragen we u elders uw
auto op een veilige plaats te parkeren.
Tevens willen we u verzoeken de juiste rijrichting aan
te houden. Zie pijlen op het wegdek.
Bovengenoemde afspraken zijn in overleg met
omwonenden, gemeente Leek, de kinderopvang
Liekelei en De Nijenoert gemaakt, waarbij vooral
gelet is op veiligheid voor kinderen en het voorkomen
van parkeeroverlast voor omwonenden. Hopelijk
kunnen we in goede harmonie deze afspraken
opvolgen. Uw medewerking is daarbij van groot
belang. Daarnaast is er op de kruising van de
Nijenoertweg en de Beetke van Rasquertstraat enkele
jaren geleden gele belijning aangebracht. Het niet
toegestaan binnen deze gele lijnen uw auto te
parkeren. Op deze wijze blijft de kruising vrij en overzichtelijk en kunnen kinderen op een veilige manier oversteken.
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Luizencontrole 2016-2017
De eerste luizencontrole van dit schooljaar is al geweest.
Afgelopen dinsdag stond het controleteam al weer paraat. Bij
een hand vol kinderen zijn luizen/neten geconstateerd. De
ouders van deze leerlingen hebben reeds bericht gehad van de
groepsleerkrachten. De andere controledagen zijn steeds op de
dinsdag na een vakantie (25 oktober, 10 januari, 28 februari, 2
mei). Op onze site staat het protocol m.b.t. de
hoofdluiscontrole.
We vragen u op dagen van de controle uw kinderen geen gel in
hun haar te laten gebruiken.
Voor meer informatie over hoofdluisbestrijding verwijzen we u graag naar: www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
Gezocht hulpouders
Binnenkort willen we op school weer starten met de leesmomenten voor alle groepen. We lezen dan weer op 2 vaste
momenten in de week van ongeveer 20 minuten. Ons doel is het leesniveau van onze leerlingen nog verder te verbeteren,
door de leerlingen meer leeskilometers te laten maken.
Hiervoor gebruiken we verschillende leesvormen:
Tutor lezen: een leerling leest onder begeleiding van een leerling uit groep 7/8.
Duo lezen: twee leerlingen van gelijkwaardig niveau lezen samen hardop.
Connect lezen: een groepje leerlingen leest onder begeleiding van een ouder aan het vergroten van het vloeiend lezen en
het begrijpend lezen.
Ralfi lezen: een groepje leerlingen leest onder begeleiding van een ouder aan het vergroten van het vloeiend lezen en het
begrijpend lezen.
De vaste school leesmomenten zijn:
Woensdag van 8.30 – 8.55 uur
Vrijdag van 8.30 – 8.55 uur
We willen u vragen u middels het strookje aan te melden als hulpouder bij het lezen.
Wanneer we de organisatie rond hebben, kunnen we starten. Daarover ontvangt u dan bericht. Het strookje kan bij de
groepsleerkracht worden ingeleverd.
Informatieavonden
Hieronder de data van de informatieavonden. De leerkrachten vertellen wat er in dit schooljaar in de groep allemaal gaat
plaatsvinden. Graag uw naam invullen en met hoeveel personen u de informatieavond(en) gaat bezoeken.
Voor de groepen 8 wordt binnenkort in overleg met RSG de Borgen een datum vastgesteld.
Wilt u onderstaand strookje bij de groepsleerkracht voor vrijdag 9 september inleveren?
Aanmeldingsstrookje voor de informatieavond 
Groepen

Datum

Tijd

Zonnegroep
Wolkengroep
Sterrengroep
3A
3B
4A
4B
5A
5B/6B
6A
7B

19 september
19 september
19 september
27 september
29 september
13 september
13 september
19 september
26 september
20 september
14 september

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

Aantal
pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.
…pers.

Naam:
___________________________________

Aanmeldingsstrookje voor het leescircuit 
Naam: __________________________________________________
Ouder van: :_____________________________________________
uit groep:________________________________________________
wil graag hulpouder zijn bij het lezen en wel op de volgende dagen. Hieronder aankruisen a.u.b.
 woensdag van 8.30 – 8.55 uur

 vrijdag van 8.30 – 8.55 uur
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Snappet
Deze week zijn onze leerlingen uit de groepen 7 en 8 gestart met
Snappet. Elke leerling heeft nu zelf een tablet tot zijn beschikking voor
het maken van de oefeningen voor taal, rekenen, spelling en
woordenschat. Na het maken van de oefeningen zien de kinderen direct
of ze opdracht goed hebben gemaakt. Ook de leerkracht ziet meteen
op zijn computer hoe de leerlingen hun opdrachten hebben gemaakt.
Onze eerste bevindingen zijn zeer positief. We houden u op de hoogte.

Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier
Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier nodigt alle kinderen uit om
muziek te komen maken!
Dat kan al als je nog maar heel klein bent in een cursus ‘zing met je kind’ (0 4 jaar). Natuurlijk kom je samen met mama of papa.
‘Muziek met kleuters’ is bedoeld voor kinderen van groep 1-3. Een cursus vol
muziekspelletjes en muziekplezier.
Ben je al wat groter (vanaf groep 4), en weet je nog niet precies wat je wilt
gaan spelen, kom dan lekker kennismaken met alles wat met muziek te
maken heeft in de cursus ‘Meer Met Muziek’.
Mocht je nou al precies weten welk instrument bij je past, kom dan op les bij een van al onze leuke docenten. Iedereen kan muziek
maken! Meer informatie kun je vinden op www.kunst-bedrijven.nl

















Het schooljaar is begonnen. Wij begroeten in onze groep, op een andere plek, nieuwe klasgenootjes. Welkom: Wojtek,
Levi, Dani, Anouk, Lars Otter, Lars Dijkstra en Finn. Welkom allemaal!!!
We hebben spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen. Bijvoorbeeld: Ik vind het leuk om…..te doen/ te eten.
Wilt u gymschoenen meegeven naar school. Geen veterschoenen. Er staat in de gang een grote bak waar de schoenen in
kunnen. (voorzien van naam)
Van het AOC Terra in Oldekerk komt Matthijn Oynhausen nog 8 donderdagen stage lopen bij ons. Hij is oud-leerling
van onze school.
We vinden het fijn dat Lisa en James bij ons op school zijn gekomen. We wensen ze een fijn schooljaar toe in de
kleutergroep.
De kinderen moeten gymschoentjes (geen veterschoenen) meenemen, voorzien van hun naam. Ze blijven in een mand
op school zodat we bij slecht weer kunnen gymmen.
De voorlichtingsavond is op maandag 19 september om 19.30 uur in het eigen lokaal van de Wolkengroep.
We hebben een schooltas geknutseld.
Samen zijn we even door school gelopen. Wat een groot gebouw, lange gangen en wel… Honderd deuren!
Honderd deuren (aangeleerd opzegversje)
Ik heb een school met wit behang en wel honderd deuren in de gang,
Klapklap-deuren met een knop en klopklop deuren met een juf erop.
Ze zwaaien en ze zwiepen, ze draaien en ze piepen.
Deuren open, deuren toe, ze worden in geen jaren moe.
Stappen, stappen stoppen, deurtje kloppen.
Nog een keer… oei, ik vind haast mijn klas niet meer.

Fijn om iedereen weer te zien na de vakantie. Wel even weer wennen voor iedereen.
Welkom bij ons in de Sterrengroep; Emma, Marije, Geneva, Wesley en Sibe uit de Maangroep en Matthijs uit de
Zonnegroep.
We hebben de afspraken/ regels weer even goed doorgenomen en lekker buiten kunnen spelen.
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De eerste week is weer voorbij! Wat een toppers!! Nieuwe kinderen en een nieuwe juf. Voor iedereen was het
spannend.
 Voor de kinderen was het helemaal spannend. Die gaan dit jaar leren lezen, schrijven en rekenen. Niet alleen maar
nieuwe vakken, maar we werken nu ook aan een eigen tafel met een eigen vak, eigen boeken en eigen potloden.
 De kinderen hebben kennis gemaakt met Zoem de bij. De eerste letters zijn aangeleerd. De letter i en k. We kunnen de
woordjes hakken en weten al precies waar de geleerde letters zich in het woord bevinden. Vooraan, midden of
achteraan. De kinderen hebben ook de schrijfletters i en k leren schrijven.
 Met rekenen leerden de kinderen de cijfers 1 t/m 12 en herkennen ze het aantal ogen op de dobbelsteen. De termen
meer en minder zijn aan bod gekomen.
 Om allemaal goed te kunnen werken hebben we een aantal regels besproken en genoteerd. We zijn lief voor elkaar. We
luisteren goed naar elkaar. Als de juf praat zijn wij stil. Wij zijn netjes op onze spullen en in de groep gebruiken we onze
fluister-, of praatstem.
 Het was een gezellige week! Fijn weekend en rust maar even lekker uit.
Juf Kirsten en juf Ankie


De eerste week is weer voorbij! Het is goed om iedereen weer te zien. Spannend hoor nieuwe groep, aan tafels zitten,
nieuwe spullen, nieuwe juf, veel veranderingen maar we hebben er allemaal zin in.
 Voor nu een fijn weekend gewenst en tot volgende week.
Juf Nynke en juf Grieta




De eerste week zit er al weer op. Alle vakantieherinneringen zijn besproken, de nieuwe spullen bekeken en de eerste
lesjes alweer gemaakt. Juf Greet en meester Jantinus hebben genoten van de eerste week en hopen dat het een heel
goed en gezellig jaar zal worden.
Op dinsdag 13 september hebben de beide groepen 4 de informatieavond, dan zullen we de gang van zaken in de groep
verder toelichten. U krijgt daarvoor nog een uitnodiging. Eerst maar even genieten van het weekend.
We wensen iedereen een fijn weekend.



We zijn weer gestart! Wat was het fijn om iedereen weer gezond en wel terug te zien in de klas! Ik hoop dat iedereen
thuis een fijne en ontspannende vakantie heeft gehad.
 Ondertussen hebben we er alweer een weekje werken op zitten. Alle begin is lastig, en zo ook groep 4. Iedereen moet
er echt weer even in komen, dat gaat vast helemaal goed komen!
 Donderdag was Jermano voor het eerst bij ons in de klas. We hopen dat je het ontzettend naar je zin zult hebben in
onze klas Jermano!
 Rekenen was direct al best lastig. De tweelingsommen (6+6=12, 14=7+7, etc.) en de verliefde sommen (getallen die
samen 10 zijn: 6+4=10, 10=7+3), knalden direct de eerste les erin en dat was even pittig. Deze sommen moeten echt
geautomatiseerd zijn, wellicht moet dit bij uw kind wel even weer opgepakt worden.
 Taal en spelling is helemaal nieuw! Leuk! We hebben geleerd hoe we opdrachten in een schriftje moeten schrijven. Voor
spelling gaat binnenkort het woordpakket mee, uitleg daarover komt tegelijkertijd mee.
Op de informatieavond op dinsdag 13 september om 19.30 leggen we verder uit hoe dit in zijn werk gaat.
 We hebben deze week al verschillende kennismakingsspelletjes gedaan, buiten en in het speellokaal. De eerste weken is
dit erg belangrijk om het groepsgevoel zo groot mogelijk te maken.
 Het wordt vast een heel fijn jaar! Ik vond het in ieder geval heerlijk om al die bekende kopjes weer te zien!
Groetjes juf Elske










Donderdagmiddag 1 september hebben alle ouders via ons administratiesysteem een mail ontvangen over opnames in de
groep.
We zijn deze week weer begonnen. We hebben samen de groepsregels gemaakt.
Ook hebben we de eerste geschiedenisles gehad.
Verder hebben heel veel aandacht besteed aan hoe we netjes in ons rekenschrift de sommen schrijven.
Ook hebben we geleerd hoe we zelf gaan nakijken als we ons werk klaar hebben.
We hebben kennis gemaakt met de vakken aardrijkskunde, begrijpend lezen, natuur en leefstijl.
We hebben ook spelletjes gedaan die belangrijk zijn voor het groepsgevoel. Dit hebben we in de klas gedaan.
Juf Ilona is nieuw bij ons op school.
Samen gaan we er een fijn jaar van maken.
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De eerste week zit er al weer op. We hebben veel kennismakingspelletjes gedaan. Eerst met juf Jolanda en toen
natuurlijk ook nog met juf Epie. Zo langzamerhand zijn we ook begonnen met werken. Dat is nog wel even wennen,
maar gaat best goed.
Dinsdagochtend en donderdagmiddag hebben we gymles.
Inmiddels is Ahmed vertrokken naar Amsterdam. Wij wensen hem veel plezier in zijn nieuwe woonplaats en school!
Nieuw bij ons in de klas is Onur Arici. Hij doet de opleiding tot onderwijsassistent en is er het hele jaar op maandag,
donderdag en vrijdag.
Voor de leerlingenraad is er uit groep 5B ook een nieuwe afgevaardigde gekozen. Er waren veel liefhebbers maar Jasmine
werd het meest gekozen.

 De eerste week is alweer voorbij, dat ging snel! Het is goed om iedereen te zien, te leren kennen.
 Het is nog even aan elkaar wennen, nieuwe groep, nieuwe juffen maar we maken er een mooi en leerzaam jaar van.
 We wensen iedereen een fijn weekend en tot volgende week.
Juf Greet Luppes en juf Greet Boonstra









Wat een heerlijk begin van het schooljaar! We hebben het erg gezellig en er wordt ook al best hard gewerkt.
Veelbelovend!
We zijn zoals u weet begonnen met de tablets van Snappet. Dat is genieten geblazen, zowel voor de leerlingen als de
leerkrachten!
Er is vanaf vandaag een nieuw meisje bij ons in de klas gekomen. Ze heet Yara. We heten haar van harte welkom!
De datum van de informatieavond van groep 7a ontvangt u z.s.m. meester Werner gaat dit schooljaar beginnen met de
opleiding tot schoolleider en zodra hij daarvan het jaarrooster heeft ontvangen wordt de datum ingepland. Excuses voor
het oponthoud.
Belangrijk: Er zijn deze week via ons systeem ParnasSys twee mailtjes verstuurd naar alle ouders van groep 7a. Wanneer
u deze twee mailtjes niet heeft gekregen dan ontvangen wij graag z.s.m. van u uw actuele email-adres. Deze kunt u sturen
naar g.vanhengel@westerwijs.nl. Op deze manier kunnen wij u snel op de hoogte brengen van de noodzakelijke
informatie over de klas en uw kind. Alvast bedankt!
We zijn gisteren begonnen met de eerste les Engels. Dat was erg leuk!
We hebben de groepsafspraken opgesteld en we zijn bezig met de kwaliteiten van jezelf en die van een ander. Erg leuk.



Met frisse moed in een fris lokaal met frisse juffen een fris nieuw schooljaar tegemoet. We hebben er zin in! Juf Mascha
op maandag en dinsdag en juf Willemien op woensdag, donderdag en vrijdag.
 Vanaf dit jaar werken we voor de hoofdvakken op een tablet met Snappet. Soms nog wat onwennig, maar het gaat al
best goed… vinden we zelf.
 Voor in uw agenda: we hebben onze informatieavond voor groep 7b gepland op woensdag 14 september om 20.00 uur.
Dan zullen we kort vertellen wat er allemaal gebeurt in groep 7 en is vooral bedoeld om uw vragen te beantwoorden.
 Tot slot willen we de kinderen heel veel plezier wensen in groep 7b. Wij hebben heel veel zin in dit jaar!
Juf Mascha en juf Willemien.



Wat mooi om te zien dat alle leerlingen van groep 8 de vakantie goed hebben doorstaan.
Allemaal fris en vrolijk zijn we dit nieuwe schooljaar begonnen. De vakantieverhalen waren mooi om aan te horen, maar
we zagen en merkten ook dat veel kinderen weer zin hadden om naar school te gaan. Mede ook doordat de leerlingen,
net als de leerlingen van groep 7, een eigen tablet kregen. De vakken: rekenen, taal, spelling en woordenschat zijn vanaf
nu te maken op de eigen tablet. Een mooie en goede verbetering.
Meester Jeroen en juf Anne-Marie wensen al de leerlingen een leuk en leerzaam schooljaar toe.

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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