Voor uw agenda
Woensdag 21 september zijn alle kinderen vrij i.v.m. de jaarlijkse teamdag.
Ontruimingsoefening verloopt prima
Ondanks de aankondiging werden onze
leerlingen donderdagmiddag om 13.05 uur
toch nog opgeschrikt door de brandsirene.
Het signaal voor een ontruiming. Alle kinderen
van zowel Liekelei als de Nijenoert waren
voorbereid op deze oefening. In iets meer dan
5 minuten waren alle kinderen, geteld en wel,
in veiligheid gebracht. Tevens waren alle
ruimten doorzocht op eventuele achterblijvers.
We kunnen stellen dat de oefening naar wens
is verlopen. Iedereen was weer blij terug te mogen naar hun lokaal. Dankzij de
airco was het binnen een stuk aangenamer.
Binnenkort zullen we nog een keer oefenen, maar dan zonder aankondiging
voor de kinderen. Hieronder enkele foto’s van de ontruimingsoefening.

maandag 19 september
overleg SKSG (Peter) – 9.30 uur
VVE-overleg gemeente Leek (Peter) – 13.00 uur
Informatieavond kleutergroepen – 19.30 uur

dinsdag 20 september
IB-netwerk (Harma) – 13.30 uur
Informatieavond gr. 6A – 19.30 uur
Oudervereniging – 19.30 uur

woensdag 21 september
Teamdag – margedag voor alle leerlingen

donderdag 22 september
Teamvergadering – 15.30 uur

Waterballet voor alle kinderen
Woensdag hebben we als school deze mooie en warme nazomer afgesloten met een waterballet. Wat hebben onze
leerlingen daar van genoten. In twee sessies van een half uur mochten de kinderen van de verschillende groepen buikschuiven
naast ons gymlokaal. Aan de zuidkant van de school was het toegestaan elkaar met super soakers te lijf te gaan. Op het
verharde gedeelte bekogelden de leerlingen elkaar met natte sponsen. En wat was het leuk je juf of je meester eens lekker
nat te spetteren. Het was waterpret in optima forma. Deze leuke lesafwisseling was alleen mogelijk met hulp van veel ouders.
Als afsluiting trakteerde de oudervereniging op een ijsje. Een bedankje voor deze hulp en de traktatie is zeker op zijn plaats.
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Een groener plein
U heeft wellicht al gezien dat we op het plein aan de achter kant
van de school twee trekkerbanden als bloembak hebben ingericht.
We hopen op deze manier een groener plein te creëren.
Binnenkort worden er ook extra vogelbroedkastjes opgehangen.
Tevens proberen we een plaats te vinden voor insectenhotels.

Het bezoek aan de schelpengrot was heel leuk en leerzaam. De
kinderen hebben goed geluisterd naar het verhaal dat werd
verteld door gids Tineke.
Alle begeleidende ouders en grootouder bedanken we hartelijk
voor de begeleiding en het vervoer van de kinderen.
Een groot succes was ook het waterfeest. Toen er ook nog op
waterijs werd getrakteerd door de oudervereniging kon de dag niet meer stuk.
Maandag 19-09 is de voorlichtingsavond voor de kleutergroepen. We beginnen om 19.30 uur.
Woensdag is er geen school. Het team heeft dan een margedag.






Denkt u nog aan de voorlichtingsavond van a.s. maandag 19 sept. om 19.30 uur? U kunt zich maandag nog aanmelden!
Het bezoek aan de schelpengrot was erg leerzaam. Ouders bedankt voor het rijden!
Het waterfeestje was een succes! Bedankt voor het lenen van de zwembandjes en bakken.
Woensdag zijn alle kinderen vrij i.v.m. een teamuitje.
Aangeleerd opzegversje:
Rupsje at, rupsje at een gat in een blad
rupsje spon, rupsje spon een cocon in de zon
Vlinder vrij, vlinder vrij. Weg ben jij!



Dinsdag zijn we naar de schelpengrot geweest. Dit was leerzaam en leuk. Kinderen en moeders reageerden enthousiast.
Moeders die mee waren, bedankt voor de begeleiding.
We hebben heerlijk buiten kunnen spelen met dit mooie weer en helemaal geweldig was het woensdag, toen we volop
met water konden spelen in badpak/ bikini. De kinderen hebben genoten. En dan ook nog een lekker waterijsje.
Welkom bij ons in de groep, Sanne Copinga.
Niet vergeten!!! Maandag is de voorlichtingsavond voor de kleuters. Tijd: 19.30 uur
En woensdag zijn alle kinderen vrij. Margedag voor het team.






Week drie zit er alweer op! Er is heel hard gewerkt en dat met deze temperaturen. Wat een hitte! Gelukkig konden we
woensdag even afkoelen. Wat een waterpret. Een groot succes. De kinderen hebben deze week hun eerste toetsen gehad. Ik
kan je vertellen dat alle kinderen super goed hun best hebben gedaan en dat alle kinderen de letters i, k, m, en s prima
kennen. Daarnaast hebben ze deze week kennis gemaakt met kern 1 van Veilig leren lezen. De letters p en aa zijn er bij
gekomen. De hut van het veilig leren lezen programma wordt al mooi versierd. De kinderen reageren erg enthousiast. We
zijn aan het proberen of we de kinderen ook thuis kunnen laten oefenen met het programma. We willen graag een echte
beestenboel-hoek creëren. De kinderen mogen dus volgende week allemaal een dierenknuffel meenemen. Deze knuffel mag
een tijdje op school logeren. 27 september is de informatieavond van groep 3A. Aanmeldingsbriefjes kunnen worden
ingeleverd bij de leerkracht. Fijn weekend!
De kinderen hebben allemaal hun eerste werkboekje meegekregen. Op de laatste bladzijde staat een letterversje. De
kinderen kunnen de dikgedrukte woorden zelfstandig lezen. Samen met uw kind kunt u dus de hele tekst lezen. Het is goed
en heel motiverend voor uw kind om dit samen te lezen. Merkt u dat sommige letters nog niet goed onthouden worden, dan
vaker herhalen tot de letters vlot gelezen kunnen worden. De letters i, k , s , m en p moeten nu worden beheerst. Veel
leesplezier.


Afgelopen woensdag hebben we een fantastische afsluiter van de ochtend gehad. Het waterspektakel zorgde voor heel
wat vermaak en veel blije gezichten Het was een super ochtend. Op de site staan een aantal foto’s van deze happening bij
groep 4a onder het kopje fotoalbum. Gauw even kijken.
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Vrijdag 16 september is het woordpakket dat bij blok 1 hoort meegegeven. Het is de bedoeling dat thuis geoefend wordt
met de woorden uit het woordpakket. Op het voorblad staan de woorden welke in de klas met spelling aan de orde zijn
geweest. Daarachter zitten de spellingscategorieën waar die woorden bij horen. Het handigste is om de categorieën
(KIP – HAAS – POES – SLAK – HERT ) aan de hand van het stappenplan te oefenen (dus geen stampwerk, maar de
woorden leren schrijven aan de hand van de spellingsregels volgens het stappenplan). Het dictee is op dinsdag 27
september en het bestaat uit 5 zinnen en 10 losse woorden). Bij eventuele vragen even contact opnemen
(j.nijsing@westerwijs.nl of g.boonstra@westerwijs.nl)
Woensdag 20 september zijn de kinderen vrij, er is dan een margedag.
Voor het leescircuit op woensdag- en vrijdagochtend (8.30 – 9.00 uur) zit we nog te springen om leesmoeders, -vaders,
-opa’s, -oma’s. Dus als een nog even tijd en zin hebt graag even aanmelden op j.nijsing@westerwijs.nl
We wensen iedereen een fijn weekend!

Wat een fantastische ochtend was het woensdag! Allemaal lachende kinderen en genietende ouders en leerkrachten! Iets
wat we niet zo snel zullen vergeten!
Dinsdagavond waren er veel ouders op de informatieavond! Wat fijn! Bedankt voor jullie komst en het luisteren!
Tijdens deze informatieavond is er een oproep gedaan voor leesmoeders en/of om een gastles te komen doen. Dat mag
uiteraard nog steeds, graag zelfs! Alle soorten gastlessen zijn welkom! Leesmoeders zijn nog meer welkom, sterker nog,
ze zijn behoorlijk gewenst omdat de kans aanwezig is dat er te weinig leesmoeders zijn.. Dus: opgeven! (woe.ochtend en
vrij.ochtend van 8:30-9:00 lezen met een vast groepje van 2 á 3 leerlingen)
A.s. woensdag zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een teamdag van de leerkrachten!
Dinsdag 27 sept. is het eerste controle dictee.
Vrijdag 16 september is het woordpakket dat bij blok 1 hoort meegegeven. Het is de bedoeling dat thuis geoefend wordt
met de woorden uit het woordpakket. Op het voorblad staan de woorden welke in de klas met spelling aan de orde zijn
geweest. Daarachter zitten de spellingscategorieën waar die woorden bij horen. Het handigste is om de categorieën
(KIP – HAAS – POES – SLAK – HERT ) aan de hand van het stappenplan te oefenen (dus geen stampwerk, maar de
woorden leren schrijven aan de hand van de spellingsregels volgens het stappenplan). Het dictee bestaat uit 5 zinnen en
10 losse woorden.
Bij vragen/onduidelijkheden: altijd mailen of binnenwandelen! E.vandermolen@westerwijs.nl
Na een prachtig zonnige week sluiten we af met een frissere wind, fijn weekend en tot maandag!
We hebben deze week bij rekenen heel veel geoefend met verhaaltjessommen. B.v. Elke piraat eet 2 haringen. Er zijn 7
piraten. Er zijn …. haringen nodig. Dan moet je vertellen hoe je dit uitrekent (7 x 2 = 14). Donderdag 22 sept. hebben
we de eerste rekentoets.
Bij taal zijn we bezig geweest met het schrijven van verhaaltjes en hoe je dit aanpakt. Er zijn leuke verhaaltjes gemaakt.
Bij spelling hebben we geoefend met woorden die eindigen op –d of –t, woorden die beginnen met ge-, be- of ver- en
verkleinwoorden. Hierover hebben ze op maandag 26 sept. Een dictee. Om thuis te oefenen krijgen de kinderen
vrijdag hun woordpakket mee.
En wat is het dan fijn om zo’n fantastisch waterspektakel er tussen door te hebben. Geweldig! Iedereen genoot!
Met aardrijkskunde hebben we eerst via Google maps, daarna via Google earth en streetview gezien waar de school
staat. Dit had tot gevolg dat iedereen zijn/haar eigen huis wilde opzoeken!!!!!!
Tot slot: maandag a.s. – 19 september – is de voorlichtingsavond. Het begint om 19.30 uur.
De infoavond voor groep 5b/6b is 26 september en niet de 20 e zoals vorige week vermeld stond.
Woensdagochtend is super leuk geëindigd met veel waterpret. De meeste meesters en juffen hebben het niet droog
gehouden.
Aanstaande dinsdag heeft juf Jolanda een BHV cursus.
Woensdag aanstaande is iedereen vrij. De juffen en meesters hebben nl. deze dag een uitje.
De eerste rekentoets is al weer gemaakt. De toets van Blok 1.
Vandaag zijn de woordpakketten voor het eerste spellingsdictee meegegeven. Info over de dicteedatum volgt. Wel kan
er alvast geoefend worden.

Geen nieuws.
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De informatieavond van gisteravond was zeer geslaagd. De ouders vonden het erg leuk om nu zelf ook eens Snappet uit
te proberen! Daarnaast was het zeer informatief en was de chocolade heerlijk. Bedankt voor jullie aanwezigheid! De
aantekeningen worden nog gemaild zodat alle ouders op de hoogte zijn van de informatie.
Wat een waterpret woensdag, genieten geblazen!
Wellicht ten overvloede: graag uw actuele emailadres mailen naar g.vanhengel@westerwijs.nl. Dit is onmisbaar in de
communicatie van leerkrachten naar ouders en visa versa. Alvast bedankt!
Woensdag a.s. zijn de kinderen vrij.
De kinderen hebben vandaag het woordpakket voor blok1 mee naar huis gekregen, hierover volgt op 30 september het
controle dictee. Dit bestaat uit zowel woorden als zinnen!
Goed weekend!

Wat een fijne opkomst voor de informatieavond. Leerzaam voor ouders en juffen. Onze groepsouders dit jaar zijn Helena
Drenth en Marrit Wilken (moeders van Jarik en Jort D.) Zouden de ouders die nog geen e-mail adres doorgegeven hebben
dit nog even willen doen op w.breet@westerwijs.nl?
Woensdag hebben we onze eerste rekentoets van groep 7 gemaakt, ’t was wel weer even zweten, maar dat lag natuurlijk aan
het weer ;). We hebben de woensdag afgesloten met een heerlijk waterfestijn. Niemand heeft het gelukkig drooggehouden!
Donderdag met leefstijl gehad over veiligheid en elkaar vertrouwen. Ook kinderen , die ‘passen’ worden geaccepteerd! Super
mooi om te zien.
Zoals afgesproken hebben de kinderen vandaag het woordpakket voor blok1 mee naar huis gekregen, hierover volgt op 30
september het controle dictee. Dit bestaat uit zowel woorden als zinnen!
Woensdag zijn alle kinderen vrij.
Fijn weekend.






Buiten was het deze week lekker warm, dus er werd veel gezwommen in de vrije tijd. Gelukkig kunnen we de lokalen
goed koelen, zodat de lessen gewoon kunnen doorgaan. Maar het was natuurlijk heel leuk om woensdag er met elkaar
een waterfeest van te maken.
In november (de datum volgt) houden we een vo/ jaaroverzicht-informatieavond voor groep 8. Dus er is geen reguliere
voorlichtingsavond gepland. Nu is de vraag: is er nog 1 iemand die graag groepsouder wil zijn dit jaar? Miriam Udink
heeft zich al opgegeven. Graag opgeven persoonlijk bij meester Jeroen, of via: j.moser@westerwijs.nl
We zijn begonnen met de taakbrief. Elke dinsdag gaat er gewerkt worden met een keuzeprogramma. De leerlingen
nemen deze taakbrief ook mee naar huis.
Er is ook een indeling gemaakt voor de spreekbeurten van dit schooljaar. We gaan in 2-tallen werken. De data zijn
bekend en worden volgende week meegegeven met de taakbrief. Het is de bedoeling dat de gehele spreekbeurt thuis
wordt voorbereid. Dus de leerlingen gaan nu samenwerken aan hun spreekbeurt.
Woensdag is er geen school. Dan gaan de meesters en juffen op pad.

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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