Uitnodiging
Informatieve Ouderavond o.b.s. De Nijenoert
Woensdag 12 oktober 2016 (19.30-21.30 uur)
Leer goed communiceren met je kinderen, in de

mini-

workshop Effectief Communiceren met kinderen door
Sigrid Bax!

maandag 3 oktober
Kennismakingsgesprekken gr 3 t/m 7

woensdag 5 oktober
opening Kinderboekenweek
Teamvergadering Cadenza – 13.00 uur

Maakt uw kind veel ruzie met broertjes of zusjes? Wil uw kind dingen waar u het
niet mee eens bent? Wilt u uw kind opvoeden zonder macht te gebruiken? Kom dan naar onze ouderavond! Sigrid Bax (Effect4All)
geeft ons in een korte workshop tips voor de omgang met onze kinderen. Leuk en leerzaam!
De workshop vindt plaats tijdens de Informatieve Ouderavond op woensdag 12 oktober om 19.30 uur op school. De
oudervereniging (OV), de medezeggenschapsraad (MR) en het team van obs De Nijenoert nodigen u uit om deze speciale
avond bij te wonen. Vanaf 19.15 bent u welkom voor een kop koffie of thee met zelfgebakken cake. Aanmelden voor deze
avond is niet nodig. U bent zo van harte welkom!!
Programma
1. Opening door Peter Pijlman om 19.30 uur
2.

Jaarvergadering:
3. MR:
Jaarverslag door de secretaris*
Financieel jaarverslag door de penningmeester
4. OV:
Jaarverslag door de secretaris*
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Vaststellen schoolfonds en kosten schoolreisjes door
de penningmeester
Verslag kascommissie
Verkiezing nieuwe kascommissieleden
5. Beantwoorden van vragen aan leden van de OV, MR of
directeur Peter Pijlman
6. Workshop Effectief communiceren met kinderen door
Sigrid Bax (20.15-21.15 uur)
Wil je écht contact hebben met je kind? Wil je je kind opvoeden in
harmonie? Maar kan je kind soms heel boos of driftig worden? En wil je
kind dingen waar je niet mee eens bent? Jouw behoeftes en die van je
kind stroken vaak niet met elkaar. Je lost dit op met een goede manier
van communiceren. Sigrid Bax geeft trainingen aan ouders/verzorgers
over „Actief luisteren naar kinderen‟ en „Effectief communiceren met je
kind‟. Ze gebruikt daarbij de Gordon®methode. Daarin leer je onder
Sigrid Bax
andere hoe je hardnekkige misverstanden kunt ophelderen. Ook leer je
hoe je kinderen en andere mensen kunt confronteren met hun ongewenste gedrag. Of hoe je beter kunt samenwerken. Hoe
luister je goed? Hoe zorg je dat je goed begrepen wordt? Sigrid Bax neemt ons mee langs een aantal onderdelen van haar
training. En we proberen het ook even uit! Meer informatie over haar trainingen vind je op www.effectiefweerbaar.nl.
*) Jaarvergadering
De jaarverslagen zijn in de week voor de Informatieve Ouderavond te vinden op de website: www.nijenoert-leek.nl Klik in de
balk op Informatie en kies dan voor medezeggenschapsraad of oudervereniging.
Mocht u belangstelling hebben om lid te worden van de oudervereniging, dan kunt u dit tijdens de Informatieve ouderavond
aangeven of mailen naar onderstaand adres. Eventuele andere vragen of opmerkingen kunt u ook mailen naar
ouderraad@nijenoert-leek.nl
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Fietsverlichtingsactie
Omdat de donkere dagen in verschiet liggen, hebben we ons wederom aangemeld voor
de Fietsverlichtingsactie van de ANWB.
Ook dit jaar controleren we de fietsen van de leerlingen van de groepen 4 t/m 8. Op
donderdagochtend 27 oktober worden zij in de gelegenheid gesteld hun fiets te
laten controleren. Wanneer de fiets in orde is, ontvangen de kinderen een OK-sticker
op hun fiets. Omdat alle kinderen graag zo‟n sticker wil ontvangen, vragen we u alvast
thuis een kleine controle uit te voeren op remmen en verlichting. Alvast bedankt voor
de medewerking. De controlegroep bestaat dit jaar uit: Marten Wagenaar, Frans Pater,
Alex Bronsema, Albert Pol, John de Poel en Peter Pijlman. We willen graag een steentje bijdragen aan de veiligheid van onze
fietsende leerlingen.
Weer EU-schoolfruit voor Nijenoertleerlingen
Onze school doet dit jaar weer mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. We zijn gelukkig weer ingeloot. Het EUSchoolfruit- en groenteprogramma is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende
groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat
is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende eenentwintig weken een portie groente of fruit uitgereikt
tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De
school start hiermee in week van 7 november 2016 en het
project duurt 20 schoolweken.
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een
waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen
nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten
van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen
vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te
helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Raar-met-je-haar-dag
Vrijdag 14 oktober is het raar-met-je-haar-dag bij ons op school. Dat betekent dat jij je haar helemaal mag dragen zoals jij dat
wilt! Ook de meesters en juffen doen mee uiteraard. Het is een gewone schooldag, maar wel met een extra leuk tintje. Het
duurt nog even, dus je hebt nog even de tijd om er na te denken hoe jij raar-met-je-haar op school komt. Dat wordt
gegarandeerd leuk!
Kinderboekenweek 5 – 16 oktober.
Omdat in de Kinderboekenweek opa‟s en oma‟s in het zonnetje worden gezet komt er in elke klas een opa en/of een oma
iets vertellen over wat ze vroeger deden en wat ze tegenwoordig doen voor leuke dingen, al of niet met de kleinkinderen.
Enkele leuke tips! ( De activiteiten vinden plaats in de boekenwinkel van Daan Nijdam in Roden)
* Woensdag 5 oktober 17.00 – 20.00 uur
Opening Kinderboekenweek met kinderkassa en opa en oma schminken
* Donderdag 6 oktober 19.30 – 20.30 uur
Workshop voorlezen
* Zaterdag 8 oktober 15.00 uur
Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer (van de boeken over Agent & boef).
Boef heeft zeep gestolen, kom je mee zoeken waar de zeep gebleven is?
Onderwijs voor vluchtelingenkinderen.
Een van de opdrachten die een school gegeven wordt is het bieden van zorg en ondersteuning voor alle leerlingen.
Kinderen uit gezinnen die gevlucht zijn uit onveilige buitenlanden verdienen een zeer specifieke vorm van zorg.
Om op dat gebied meer expertise in huis te hebben, volgen Harma Hoff en Greet Luppes een masterclass/opleiding om meer
kennis te vergaren over taalvorming, sociale- en psychische ondersteuning en begeleiding van anderstalige kinderen.





Woensdagochtend komt de opa van Amarin bij ons in de kring. We vinden het leuk dat hij komt.
Volgende week gaan we ook aandacht besteden aan het thema van de Kinderboekenweek: Voor altijd jong! De kinderen
mogen boekjes, foto‟s e.d. meenemen voor de kijktafel.
Zie ook Leuke Tips Kinderboekenweek!!
De groepsouders van de zonnegroep zijn Ramona Aalders en Cindy Pieters.
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Het thema van de Kinderboekenweek is: Opa‟s en Oma‟s – voor altijd jong! De opa en oma van Thijs komen woensdag
5 oktober bij de opening van de Kinderboekenweek bij ons in de klas.
Zie ook Leuke Tips Kinderboekenweek!!
Het wordt wat kouder! Soms gaan we al vroeg ‟s morgens buiten spelen. Een jas / vest is nu vaak wel nodig1
We hebben lekkere appelmoes gemaakt. Bedankt voor de meegebrachte appels!
Fatima gaat verhuizen naar Groningen. Samen met haar broertje Ali gaat ze naar een andere school. We wensen haar
daar veel plezier toe!
Liedje;
Appel liep op de spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan
Appel dacht “het is maar een smoes”
Tuut, Tuut, Tuut!
Appelmoes!
Volgende week begint de Kinderboekenweek. Er komen een opa en oma bij ons in de klas. Ze vertellen wat ze samen
met hun kleinkind doen, en wat ze zelf allemaal doen. Of iets over vroeger.
Volgende week werken we over het thema van de Kinderboekenweek "Voor altijd jong”, opa‟s en oma‟s.
Zie ook Leuke Tips Kinderboekenweek!!
We hebben veel gewerkt over vormen, de cirkel, driehoek, vierkant en de rechthoek.
Groep 1 heeft een vormenmuis gemaakt.
Aanmelden voor de groepsapp op telefoonnummer 06-33944423 (Saskia). En op telefoonnummer 06-15080767
(Susanne)
Graag gymschoenen mee!
Alweer een week voorbij. De kinderen werken erg hard en hebben tijdens de woordentoets laten zien dat ze al heel erg
goed en al heel snel woorden kunnen lezen. Wat een TOPPERS!
Met rekenen zijn we begonnen met staafdiagrammen en splitsen t/m 12.
De eerste kinderen komen hele mooie schriftjes laten zien waarin ze thuis oefenen met lezen en schrijven. Er zijn mooie
oefenwerkboekjes van Zoem de Bij van leverancier Zwijssen te koop. Dit is dezelfde lees-, en schrijfmethode die wij op
school gebruiken. Dit hoeft niet, maar wil je toch oefenmateriaal aanschaffen, let hier dan op.
De informatieavond was erg gezellig. Een klas vol ouders i.p.v. kinderen. Fijn dat er zoveel ouders konden komen.
Maandagmiddag zijn de laatste kennismakingsgesprekken. Fijn weekend.




Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met als thema opa‟s en oma‟s.
Welke opa of oma zou het leuk vinden om op woensdag 5 oktober om 8.30 in de klas te komen en samen met uw
kleinkind te vertellen wat ze zoal samen doen? Waar opa‟s en oma‟s vroeger mee speelden? Hoe het op school was?
Misschien hebben ze nog iets van vroeger om te laten zien? Interesse? Graag doorgeven aan de juf, want het zou leuk zijn
als we 2 opa‟s en/of oma‟s kunnen vinden!



Nawid heeft een zusje gekregen. De beschuit met muisjes smaakten heerlijk. We wensen de familie Haidari veel geluk
met de kleine Jasmien.
Voor Sint en kerst zijn de beide groepen 4 van plan om een “crea-circuitje” op te zetten. Op een aantal dagen gaan we in
kleine groepjes werken aan opdrachten die te maken hebben met Sint en kerst. Het zou fijn zijn als er enkele ouders zijn
die ons kunnen helpen. De data zijn voor Sint: di. 22/11, do. 24/11, ma. 28/11, di. 29/11 en do. 1/12. Voor kerst: di. 6/12,
do. 8/12, ma. 12/12 di. 13/12 en do. 19/12. De activiteiten zijn aan het eind van de middag gepland. Als u ons kunt helpen
graag even aanmelden bij juf Greet, Juf Elske of meester Jantinus.
Denkt u nog even om de kennismakingsgesprekken op maandag?
We wensen iedereen een fijn weekend!
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Het was een prima weekje! We beginnen goed in het ritme te komen van groep 4.
Met rekenen zijn we dan nu echt begonnen met de tafels! Leuk!! Het wordt uitgelegd als: 3 groepjes van 2, de som die
erbij hoort is dan: 3x2=6. (Je telt 3 keer tot 2) Het gaat nu nog niet om stampwerk maar om het inzicht krijgen in wat
een keersom daadwerkelijk inhoudt. Hier mag thuis flink op geoefend worden, inzicht krijgen in de keersom, eerst dat,
dan pas stampen.
Met taal en spelling zijn we gestart met een nieuw blok. Het controledictee is goed gemaakt! Juf was trots! Ga zo door!
A.s. maandag zijn de tweede 10-min.gesprekken. Denkt u hier nog even aan?
Tijdens de informatieavond is er en oproep gedaan voor de knutselmiddag in beide groepen 4. Het gaat om de laatste 3
kwartier van de middagen. Dit zijn de data waar het om gaat:
Sinterklaas: di.22nov./do.24nov./ma.28nov./di.29nov/do.1dec.
Kerst: di.6dec./do.8dec./ma.12dec./di.13dec./ma.19dec.
Het is de bedoeling dat alle 5 middagen dezelfde activiteit plaatsvindt. Omdat de activiteiten in circuitvorm worden
aangeboden kunnen alle kinderen dezelfde activiteiten doen. Uiteraard is het mogelijk om die bepaalde activiteit
door/met meerdere ouders te doen. Denk aan: pepernoten bakken, kerststukjes maken, dramales, dansles, alles mag!
Wellicht in de groepsapp met elkaar bespreken?
Wij, de meester/juffen van groepen 4 horen graag wie/wat wil helpen!
Alvast een heel erg fijn weekend!
Met rekenen zijn we bezig met de analoge en digitale tijden.
Bij spelling hebben we het over de verschillen tussen mollen en molen. De regel die hierbij hoort is: hoor je een
klinker lang, zet je één medeklinker op de gang. Hoor de klinker kort, komen er twee medeklinkers op het bord.
Bij taal zijn we begonnen aan het thema gezond. Verschillende soorten sporten en ook synoniemen komen aan bod.
Zoals keeper is hetzelfde als doelman en starten betekent hetzelfde als beginnen.
Op maandag zijn de laatste kennismakingsgesprekken.
We zoeken nog opa‟s of oma‟s die tijdens de Kinderboekenweek, iets willen vertellen in de groep over wat zij
ondernemen met hun kleinkind. Het thema is opa‟s en oma‟s. Als er opa‟s of oma‟s zijn die dit leuk vinden kunnen dit
laten doorgeven door hun kleinkind aan de juffen.
Met aardrijkskunde zijn we aan het bekijken wat we uit de legenda kunnen halen wat naast een kaartje staat.
Op maandag 10 oktober hebben de kinderen hun eerste geschiedenistoets. Hiervoor krijgen ze dinsdag 4 oktober een
samenvatting mee naar huis. Deze kunnen ze dan voor de toets thuis leren.
Het eerste dictee is ook alweer gemaakt. Het dictee wordt in een schriftje gemaakt en dit blijft op school. u kunt het
inzien tijdens de 10 minuten gesprekken.
Aanstaande woensdag is de opening van de Kinderboekenweek. We zouden graag een aantal opa‟s en oma‟s in de klas
ontvangen.
In groep 5 oefenen we bij taal met voorzetsels en hoe we iets op moeten zoeken in het woordenboek. Met rekenen
oefenen we weer met analoge en digitale klokken en waar getallen t/m 1000 geplaatst worden op een getallenlijn.
In groep 6 oefenen we bij rekenen hoe we snel mooie getallen t/m 1000 uit het hoofd uitrekenen. Ook oefenen we met
analoge en digitale klokken. We leren hoe je tijdsverschillen uit moet rekenen. Bij taal hadden we al geleerd wat zwakke
en sterke werkwoorden zijn en oefenen hiermee. We oefenen ook onderwerp, persoonsvorm en gezegde.
Websites op rekenen te oefenen:
www.rekentoppers.nl
www.leestrainer.nl
http://www.rekenen_oefenen.nl
www.tafelsoefenen.nl ( vooral tafelrace is erg leuk)
Ter voorbereiding van het controledictee hebben we de afgelopen week een BLOON-dictee gehad: In tweetallen elkaar
een dictee afnemen van de BLOON-kaartjes in de knijper.
Donderdag hebben we voor het eerst gewerkt aan een "groep 6- taakbrief" en dat ging al best goed. Goed lezen,
nauwkeurig werken, dat wat klaar is inkleuren, elkaar helpen: Er kwamen allerlei vaardigheden voorbij. Langzamerhand
gaan we nu leren het werk van de taakbrief binnen een bepaalde tijd klaar te hebben.
Amalrick heeft een middenvoetsbeentje gebroken en hinkelt rond met een keurig ingepakte gips voet.
Dat wordt voorlopig even niet sporten!
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Donderdagmiddag zijn de eerste kennismakingsgesprekken gevoerd. Jammer dat niet alle uitgenodigde ouders/verzorgers
naar school gekomen zijn en zich ook niet hebben afgemeld. Bij verhindering ontvang ik graag een berichtje.
Na afloop van de kennismakingsgesprekken worden twee brieven meegegeven met het verzoek ze in te vullen / te
controleren en beide daarna mee te geven naar school. Brief nummer 1 is een print van de basisadministratie van school.
Eventuele wijzigingen even aangeven. Nummer twee is een brief over contactouders en leescircuit.
Komende maandag en donderdag zijn er oudergesprekken.
Bij rekenen zijn we bezig met schaal. Als de schaal 1 cm: 500 cm is, hoeveel meter is dan 34 cm in het echt? Bij spelling
zijn we bezig met de verleden tijd van de persoonsvorm eindigend op –te en –de. Deze week hebben we de eerste
taaltoets gehad. Hierbij boden de leestekens en het verschil tussen het gezegde en het voltooid deelwoord de meeste
uitdaging.
Er wordt thuis al geoefend voor de eerste toets van Engels op 13 oktober a.s. Leuk!
Kinderpostzegels: woensdag 5 oktober graag de enveloppen met de bestelformulieren inleveren bij meester Jantinus.
Topotoets: vrijdag (30/9) is de topografie van de landen van Europa meegegeven. De toets is op woensdag 12 oktober
(dus een dag later dan gepland stond). Alleen de landen onder A worden getoetst.
Wij wensen u een goed weekend toe!
Adjmal heeft vorige week zaterdag een zusje gekregen. Ze heet Jasmien. Wij wensen het gezin Haidari veel geluk en
gezondheid. Dinsdag trakteerde Adjmal op beschuit met muisjes.
Woensdag zijn de kinderen gestart met het verkopen van de kinderpostzegels. Iedereen ging langs de deuren en de
verkoop loopt heel goed. Excuses dat ik vorige week in de nieuwsbrief vergeten ben te melden dat de kinderen om
twaalf uur vrij waren; (op woensdag 5 oktober moeten de enveloppes weer ingeleverd worden).
Donderdag zijn we begonnen met het invullen van de eerste Topo-kaart van Europa. Heel veel verschillende landen.
Volgende week krijgen ze de kaart mee naar huis om te oefenen en 13 oktober is de toets. Alleen de landen onder A
worden getoetst.
Vrijdag hebben we het controledictee gemaakt. Er is goed thuis geoefend! Complimenten en ga zo door!
Aanstaande woensdag is de start van de kinderboeken week. Wij heten om half negen dan de opa‟s/oma‟s, die zijn
uitgenodigd van harte welkom om iets te vertellen over vroeger en nu.
Vergeet u niet de kennismakingsgesprekken van aanstaande maandag?
Wij wensen iedereen een goed weekend!
Maandagavond 24 oktober vindt de VO-informatieavond plaats. De ouders van de leerlingen van groep 8 krijgen dan
informatie van meester Jeroen en juf Anne-Marie over het tijdpad van dit schooljaar. Wat zijn de belangrijke data? En
verder komen er collega‟s van De Borgen op school om informatie te geven over het voortgezet onderwijs in het
algemeen en De Borgen in het bijzonder. De avond start om 19.30 uur en zal duren tot 21.00 uur. Ouders worden
verwacht in het groep 8 lokaal op de eerste verdieping. De leerlingen hebben vandaag al een kopie gekregen met daarop
de jaarplanning.
Maandag 3 oktober is de geschiedenistoets en vrijdag 7 oktober is de woordenschattoets.
Woensdag zijn de leerlingen met de Kinderpostzegels gestart. Groot verschil met vorige jaren is dat de levering van de
producten nu wordt geregeld door de organisatie zelf. De leerlingen hoeven dus de producten niet meer te brengen.
Woensdag 5 oktober graag al de enveloppen weer terug op school voor verzending.
Volgende week woensdagochtend 5 oktober start de Kinderboekenweek!!! Gezien het thema zijn we nog opzoek naar
opa‟s/oma‟s die graag willen vertellen in de klas hoe het vroeger was. Bijvoorbeeld welke gebruiksvoorwerpen toen
normaal waren die wij nu niet meer kennen. Waar werd mee gespeeld. Hoe was de communicatie onderling en wat
deed je in de vrije tijd? Misschien kan er dan ook nog wat worden voorgelezen. Van 08.30 uur tot ongeveer 09.30 uur
zijn opa‟s en / of oma‟s hartelijk welkom. Graag even opgeven bij meester Jeroen 0654 - 733085 of
j.moser@westerwijs.nl

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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