Voor uw agenda
Dinsdagmiddag 1 november zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een margemiddag. Het
team heeft dan een scholingsmiddag.
Afscheid...
maandag 31 oktober

TMO werkgroep – 8.45 uur
Zoals vorige week in de nieuwsbrief was te
Onderbouwvergadering – 15.30 uur
lezen, ga ik na 17 jaar stoppen met werken op
de Nijenoert. In de afgelopen jaren ben ik me
dinsdag 1 november
gaan scholen en verdiepen in het
Margemiddag voor alle groepen
kindercoachgebeuren en heb gemerkt dat
OV-vergadering – 19.30 uur
vooral daar mijn hart ligt, wat niet wil zeggen
dat ik mijn werk op de administratie niet met
plezier doe. Met ingang van 1 november kan ik me meer gaan richten op mijn praktijk.
Daarnaast blijf ik ook nog werken op enkele scholen van Westerwijs buiten Leek.
In al die jaren heb ik collega‟s, kinderen en hun ouders zien komen en gaan. Ik heb veel
kleuters zien binnenkomen en als bijna pubers weer zien vertrekken. De contacten met de
kinderen en hun ouders en natuurlijk de collega‟s zal ik enorm gaan missen, maar nu is het
voor mij tijd om afscheid te nemen. We zullen elkaar vast en zeker nog wel eens
tegengekomen. Ik wens iedereen alle goeds en langs deze weg wil ik iedereen bedanken
voor 17 hele fijne jaren op de Nijenoert. Tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Gonny van Hengel

Fietscontrole liep gesmeerd
Donderdag jl. hebben 4 opa‟s en onze beide conciërges bijna de hele ochtend fietsen van onze leerlingen uit de groepen 4 t/m
8 gecontroleerd. De goedgekeurde fietsen werden "bestickerd" met een oké-keurmerk. Deze leerlingen kunnen veilig de
donkere dagen tegemoet zien. Ook ontvingen de leerlingen een keuringsrapportje.
Er zijn 137 fietsen gekeurd, waarvan 14 fietsen niet het goedkeurmerk hebben ontvangen. Deze leerlingen willen we volgende
week donderdag nog de gelegenheid geven voor het ontvangen een oké-keurmerk. Ze moeten dan hun fiets en het
keuringrapportje meenemen.
Bij zo‟n 15 fietsen moesten de controleurs een kleine reparatie uitvoeren. Dit werd met veel vakkundigheid verricht. Langs
deze weg willen
we alle
controleurs
hartelijk
bedanken voor
hun geweldige
inzet. Ook
volgend jaar
willen we graag
weer gebruik
maken van hun
hulp.
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Schotten in kleedkamer gymlokaal
In de kleedkamer van ons gymlokaal zijn twee schotten geplaatst. Dit is gedaan op verzoek van leerlingen/ouders. Bij het
openen van de toegangsdeuren is inkijk vanaf de brede gang nu een heel stuk verkleind. Voor de leerlingen een fijner gevoel
wanneer er net gedoucht is.
Van de oudervereniging (OV)
Net zoals voorgaande jaren zullen binnenkort de kosten van de schoolreis en de ouderbijdrage voor het schoolfonds weer
worden geïnd. Dit zal gebeuren vanaf 7 november. De bedragen zijn tijdens de informatieve ouderavond vastgesteld en deze
zijn hetzelfde vergeleken met vorig jaar.
Voor ouders die graag willen betalen door middel van een overboeking kunnen dat voor 14 november 2016 doen. Het
rekeningnummer is NL16INGB0008418265 t.n.v. Oudervereniging OBS De Nijenoert. Vergeet alstublieft niet de volledige
naam én de groep van het kind erbij te vermelden!
Voor de ouder(s)/verzorger(s) die de oudervereniging gemachtigd hebben om de bedragen automatisch te incasseren, geldt
dat zij niets hoeven te doen. Vanaf 7 november zal het bedrag van hun rekening afgeschreven worden. Mocht hierbij iets
misgegaan zijn, dan krijgen deze ouders hierover vanzelf schriftelijk bericht.
Hieronder kunt u zien hoe het bedrag is opgebouwd:
Groep
Schoolfonds
Schoolreis
1 en 2
€ 25,€ 14,3, 4 en 5
€ 25,€ 25,6
€ 25,€ 35,7
€ 25,€ 40,8
€ 25,€ 74,-

Totaalbedrag
€ 39,€ 50,€ 60,€ 65,€ 99,-

Op bladzijde 32 van de schoolgids (te vinden op de website van de school) kunt u meer informatie vinden over het
schoolfonds en de bijdrage voor de schoolreis. Indien u nog vragen heeft of alsnog een machtiging wilt afgeven dan kunt u mij
bereiken via de mail: lauraheijs@gmail.com.
Hartelijke groet,
Laura Heijs penningmeester oudervereniging.













Hoera! Wojtek heeft een broertje. Hij heet Tymon. We wensen het gezin veel geluk met de kleine man.
Op onze fotopagina staan de foto‟s van het bezoek aan de schelpengrot en de komst van opa Jannes tijdens de
Kinderboekenweek.
We werken over de Herfst en Sint Maarten.
Dinsdag 8 november en maandag 14 november oudergesprekken. U krijgt woensdag 2 november het rooster met de
tijden.
We merken dat veel kinderen nog niet geheel zelfstandig het toilet kunnen bezoeken. Kunt u thuis aandacht besteden
aan het billen vegen, doortrekken en handen wassen? Ook is het weer herfst en de kinderen worden gauw verkouden.
Denkt u aan zakdoekjes? We leren de kinderen om de hand (of elleboog) tegen de mond te houden als ze moeten
hoesten / niezen.
Nog niet alle kinderen hebben gymschoenen meegenomen (graag voorzien van naam)
De GGD vragenlijsten van groep 2 vòòr vrijdag 4 november inleveren bij de leerkracht.
I.v.m. een scholingsmiddag zijn de kinderen a.s. dinsdagmiddag vrij.
Dinsdag 8 november en maandag 14 november oudergesprekken. U krijgt woensdag 2 november het rooster met de
tijden.
Herfstraadseltje;
Van tak tot tak weef ik een web
Zodat ik wat te eten heb…
Innemienemin ik ben een…. spin
Mijn kleur is roodbruin
En mijn staart lijkt een pluim
Ik hou allerlei nootjes, vast tussen mijn pootjes
Innemienemoorn ik ben een…. eekhoorn
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Herfstraadseltje, vervolg;
Ik ken een heel klein stoeltje; je ziet t in het bos
Het staat daar onder de bomen of tussen het groene mos
Het heeft de mooiste kleuren en vaak is het heel klein
Nou wat zou dat wezen, wat voor stoeltje zou dat zijn?
Innemienemoel ik ben een…. paddenstoel




We werken over de herfst. En we zijn ook begonnen met het maken van een lampion.
Versje:
Hankie Tankie spinnenkop.
Sluipt uit zijn web en……eet je op!
Welkom bij ons in groep: Selma Balic.
Nieuwe foto‟s op de website Nijenoert. Sterrengroep, fotoalbum, schooljaar 2016-2017, sub albums buitenspelen en in
de klas.
Dinsdag 8 november en maandag 14 november oudergesprekken. U krijgt woensdag 2 november het rooster met de
tijden.
























Taal: deze week hebben de kinderen de lettres d, oe en z geleerd. Je ziet dat hoor herhaling de kinderen steeds sneller
letters oppikken en steeds sneller en meer woorden beginnen te lezen. Ook zijn de kinderen thuis erg enthousiast aan
het werk om de hut van Zoem te vullen met prachtige spullen. Super!
Met rekenen hebben we geleerd wat een plattegrond is en hebben we geleerd hoe we plattegronden van
blokkenbouwsels bij elkaar kunnen zoeken. We kunnen tellen met huppen van twee en weten we wat even en oneven
getallen zijn.
Zouden alle kinderen een lege grote plastic frisdrank fles kunnen meenemen naar school. Daar willen we graag een
stevige lampion mee maken.
Dinsdagmiddag 1 november MARGE. Alle kinderen VRIJ!!
Even lachen: In de groep hadden we het over plattegronden. Het leek de juf leuk om via Google maps de kinderen
duidelijk te maken dat er verschillende plattegronden waren. Tijdens de zoektocht via Google maps kwamen we terecht
op de Nijenoertweg en gingen we opzoek naar de school. Tot onze verbazing was het plaatje wat we zagen niet de
school van nu, maar de school die nog in aanbouw was. Op de vraag van de juf aan de kinderen wat we daar zagen kwam
al snel het antwoord. “Servië juf!!!”
De meeste kinderen hebben in de vakantie veel geoefend met de letters en woordjes, super!
Deze week hebben we alweer twee nieuwe letters geleerd, namelijk de d en de oe. We hebben gemerkt dat de d en de
b wel erg veel op elkaar lijken, lastig hoor! Het is daarom goed om hier thuis extra mee te oefenen.
Dinsdagmiddag 1 november zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een margemiddag. Het team heeft dan een scholingsmiddag.
Even weer wennen na zo'n heerlijk weekje vakantie. We hebben de afgelopen week alweer veel geleerd.
Donderdagmorgen zijn er heel wat fietsen van onze groep gekeurd, zodat ze veilig de weg op kunnen.
Dinsdagmiddag hebben de kinderen vrij (marge).
Er kunnen zich nog mensen opgeven voor het sint- en kerstcircuit. De opgavelijst hangt aan de deur van groep 4b.
Op de achterkant van de groep 4b deur kunt u zich nog steeds opgeven om te helpen bij de creamiddagen die eraan
zitten te komen. Ouders van beide groepen kunnen zich op dit formulier inschrijven. Er zijn al een aantal aanmeldingen,
super!
We wensen iedereen een fijn weekend.
Het controledictee is donderdag gemaakt. Iedereen heeft hard zijn best gedaan!
Donderdag was er een fietscontrole, wat fijn dat onze fietsen weer winterproof zijn! Bedankt mannen!
Met rekenen zijn we bezig met iets lastigs en iets wat in groep 3 zeker niet aan de orde is geweest. Optellen en
aftrekken tot 100. Dit is voor een aantal kinderen nog erg lastig! Wellicht krijgt uw kind binnenkort een werkboekje mee
om thuis even te oefenen. Het is goed om hier even bij te zitten om te kijken hoe uw kind dit doet. Optellen en
aftrekken van tientallen moet eigenlijk wel geautomatiseerd zijn.
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We hebben deze week ook al echt „gestudeerd‟. We moesten woordenschatvragen beantwoorden waarvan het
antwoord in het boek te vinden was. Iedereen vond het heel erg leuk!
Op de achterkant van de groep 4b deur kunt u zich nog steeds opgeven om te helpen bij de creamiddagen die eraan
zitten te komen. Ouders van beide groepen kunnen zich op dit formulier inschrijven. Er zijn al een aantal aanmeldingen,
super!
A.s. dinsdagmiddag zijn de kinderen vrij i.v.m. een scholingsmiddag van de leerkrachten.
Fijn weekend iedereen!
Na de herfstvakantie heeft iedereen een andere plek gekregen in het lokaal. Het was wel verrassend wat de juffen
hadden bedacht dat er een jongen naast een meisje kwam te zitten.
Het eerste controledictee is weer gemaakt. Het is best goed gemaakt. De meeste kinderen gaven ook aan dat ze flink op
Bloon hadden geoefend.
Met rekenen zijn we bezig met analoge en digitale tijden. Het is ons opgevallen dat klokkijken lastig is. Dus zou u thuis
ook met uw kind willen oefenen? Het komt aan het eind van het blok ook in de toets voor.
Met taal zijn we bezig met voorzetsels, werkwoorden in de tegenwoordige- en verleden tijd.
We zijn ook met de lampions begonnen. Als uw kind nog geen petfles heeft meegenomen dan graag z.s.m..
De gymtijden voor groep 5b / 6b op de donderdagmiddag zijn verplaatst naar het einde van de middag van 14.15 tot
15.15 uur. De kinderen stoppen eerder met gym om zich te kunnen douchen en aankleden.
Donderdag 4 november heeft groep 6b de toets natuur en techniek. Samenvatting is voor de vakantie al meegegaan naar
huis.
Groep 5b heeft 11 november de toets natuur en techniek. De samenvatting is vandaag meegegaan naar huis.
Woordpakketten van spelling voor beide groepen zijn meegegeven naar huis, dictee is over ongeveer 2 weken. Nadere
info over de exacte datum volgt.
Er wordt tijdens de rekenlessen veel aandacht besteed aan de oefening van basisvaardigheden. Op dit moment staan de
grote vermenigvuldigingen op het programma: sommen als 3x245 enz. Het wordt daarvoor steeds belangrijker om
berekeningen goed op papier te zetten. Dat vraagt om nauwkeurigheid, opbouw van de berekening en.....de tafels heel
goed kennen. Een ander lastig onderwerp is digitaal klokkijken en wachttijden berekenen.
Het eerste hoofdstuk van het aardrijkskundeboek is bijna uit. Het gaat over Nederland en het water. We zijn nu aan het
oefenen met" informatie opslaan in het geheugen" en woordenschat oefenen.
Tijdens de geschiedenislessen hebben we veel geleerd over de Steentijd. Met behulp van (spannende) verhalen, filmpjes
en teksten hebben de kinderen een goed beeld gekregen van het dagelijks leven in het stenen tijdperk. Volgende week
maandag gaat de samenvatting mee naar huis. Het is goed om de samenvatting nog even goed te bestuderen. (Doen we
van te voren in de klas ook). Maandag 7 november volgt de overhoring.
Veel kinderen hebben donderdag hun fiets laten keuren door de "keurmeesters" van de Nijenoert. Gelukkig waren de
meeste fietsen piekfijn in orde...en dat is wel zo veilig!
Vrijdag 28 oktober gaat Woordpakket 2 mee naar huis. Het volgende controledictee staat gepland voor maandag 14
november.
Vrijdag gaat woordpakket 2 mee naar huis. De datum van de overhoring wordt nog aan de kinderen doorgegeven.
De kinderen hebben woensdag de enveloppe van de GGD meegekregen naar huis. Deze ingevulde formulieren graag zo
spoedig mogelijk weer terug naar school.
De foto‟s van de raar-met-je-haar-dag staan vanaf maandag op onze website.
Dinsdagmiddag zijn de leerlingen vrij i.v.m. een margemiddag.
Volgende week gaan we ook kijken welke leerlingen er mee gaan doen met de voorleeskampioenschappen. Dus zoek
alvast een leuk boek uit, ga oefenen en geef je op. Eerst krijgen we de voorronde van onze eigen klas.
De eerste spreekbeurt over „mijn eigen kwaliteiten‟ was een groot succes! Iris Boer heeft de lat erg hoog gelegd met
haar inhoudelijk sterke en visueel prachtige spreekbeurt.
Vrijdag a.s. toets over de woorden van woordpakket 2.
Binnenkort volgt er een tafel-tempo-toets.
Er is een mailtje verstuurd over de groepsapp. U wordt daarin gevraagd om een Whats app-berichtje te sturen naar 0621403482 met daarin graag de naam van uw kind. In dat mailtje ook waardevolle informatie t.a.v. de spreekbeurt en de
boekbespreking!
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Nog even een extra check: wanneer met u tijdens het 10-minutengesprek is besproken dat het meegeven van huiswerk
voor begrijpend lezen zinvol zou kunnen zijn voor uw kind, dan is dat boekje voor de voor de vakantie meegegeven. Zou
u even willen controleren of het boekje ook daadwerkelijk thuis is aangekomen?
Fijn weekend iedereen!
We zijn weer met frisse moed gestart na de herfstvakantie. We hebben weer een andere plek in het lokaal.
De kinderen hebben woensdag de enveloppe van de GGD meegekregen naar huis. Deze ingevulde formulieren graag zo
spoedig mogelijk weer terug naar school.
Volgende week 2 november nemen we de tafeltoets weer af. Nog even goed oefenen op het tempo.
3 november zijn de eerste rondes van het school-voorleeskampioenschap… Anne-Wil en Djanayra starten. Imad en
Leon zijn op 10 november aan de beurt. Succes met de voorbereidingen.
Fijn weekend iedereen!
Afgelopen maandagavond vond de vo-informatieavond plaats. Het lokaal was totaal gevuld met ouders die te horen
hebben gekregen hoe het aankomend schooljaar er gaat uitzien. En natuurlijk de informatie hebben gekregen over het
voortgezet onderwijs en RSG De Borgen, want daar gaan elk jaar toch bijna alle leerlingen van groep 8 naartoe. Dus een
goede opkomst.
Dinsdagmiddag zijn de leerlingen vrij i.v.m. een margemiddag. En woensdagmiddag wordt de jaarlijkse
Activiteitenmiddag op RSG de Borgen gehouden. Om 13.30 uur zijn de leerlingen welkom op de locaties van RSG De
Borgen, en zal tot 15.30 uur duren. Dit is niet verplicht, maar hoort in het programma thuis om de leerlingen te laten
wennen aan het vo.
Volgende week gaan we ook kijken welke leerlingen er mee gaan doen met de voorleeskampioenschappen. Dus zoek
alvast een leuk boek uit, ga oefenen en geef je op. Eerst krijgen we de voorronde van onze eigen klas.

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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