Bespreken van afspraken
Elke eerste maandag van de maand worden de
school- en groepsafspraken in alle groepen
besproken. Dat gebeurt aan het einde van de
ochtend. Ook de TMO-afspraken passeren de
revue. De kinderen worden op deze wijze weer
even herinnerd aan de afspraken. De
overblijfkrachten worden ook in gelegenheid
gesteld bij de besprekingen in de groepen aanwezig
te zijn.

maandag 7 november
Bespreken regels in de groep – 11.15 uur

dinsdag 8 november
IB-netwerkoverleg – 13.00 uur (Harma)
Middenbouwvergadering – 15.30 uur
10-min-gesprekken groepen 1 en 2

donderdag 10 november

Even voorstellen

directieoverleg – 9.00 uur

Mijn naam is Monique van Doorn en vanaf deze week
Bovenbouwvergadering – 15.30 uur
neem ik het stokje over van Gonny en werk ik op de
administratie van De Nijenoert. Ik woon in Leek, ben
43 jaar, getrouwd en heb 2 kinderen van 15 en 13 jaar.
Inmiddels ben ik 8 jaar werkzaam als administratief medewerkster voor Stichting Westerwijs en heb
op verschillende scholen in de gemeente Leek en Grootegast de administratie verzorgd.
Ik ben erg blij dat ik nu op De Nijenoert mag werken en ik heb er enorm veel zin in.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdagochtend.
Met vriendelijke groet,
Monique van Doorn
EU-fruitlevering voor de komende week
Zoals u waarschijnlijk al weet, is onze school wederom ingeloot voor het EU-fruitproject. Dit houdt in dat we elke dinsdag
drie verschillende soorten fruit/groente geleverd krijgen van de firma Vitamine & Zo. Diezelfde dag zal één van de conciërges
het geleverde verdelen over de 13 groepen. Onze leerlingen krijgen dus op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van
school een portie fruit. We proberen elke week in de nieuwsbrief de ouders en kinderen te informeren over welke
fruitsoort er de volgende week geleverd wordt. De volgorde van de foto‟s is ook de consumptievolgorde.
Voor de komende week ontvangen we:
1. Waspeen
2. Appel
3. Peer

Oproep: schminken
De schminkgroep van 5 december heeft nog één persoon nodig. Het gaat om het schminken voor schooltijd (6.30)
Daarnaast is de toneelgroep op zoek naar ouders die tijdens de toneeldagen willen schminken. Het gaat om de dinsdag- en
woensdagavond en de donderdag- en vrijdagochtend (in week 50). Een oud-lid van de schminkgroep wil op een avond best
een uitleg geven.
Mocht u geïnteresseerd zijn om te helpen schminken op één of meerdere bovengenoemde dagen dan graag zo spoedig
mogelijk doorgeven aan juf Nynke of juf Petra.

O.b.s. De Nijenoert, een

school

1

Groepsouders 2016-2017
Op de volgende pagina treft u het overzicht van alle groepsouders aan met hun
telefoonnummer. Wanneer u nog niet in de groepsapp bent opgenomen, kunt u dat
melden bij één van de groepsouders. Zij verzorgen de aanmelding.
Met de groepsouders van vorig schooljaar is afgesproken hoe de communicatie verloopt.
ALLEEN de groepsouder mag een bericht naar alle ouders van de groep appen. Bent u
geen groepsouders dan mag dat dus niet. Dit is om te voorkomen dat er te veel berichten
binnenkomen, waardoor de groepsapp zijn functie verliest.
Mocht u wel een vraag of een opmerking hebben dan appt u dat alleen naar één van de
ouder uit groepsapp. Dus niet naar alle ouders.
Ook wanneer u een bericht hebt ontvangen, is een reactie/bevestiging van ontvangst niet
wenselijk. Behalve als er uitdrukkelijk om gevraagd wordt.
Feitelijk is de groepsapp alleen ingesteld om u te voorzien van informatie en heeft het kans van slagen wanneer iedereen zich
houdt aan de afspraken.
Hieronder een overzicht van de groepsouders.
groep
Zonnegroep
Wolkengroep
Sterrengroep
3a
3b
4a
4b

groepsouders

telefoon

Cindy Pieters
Ramona Aalders
Mirjam Jongbloed
Hester Rozema
Saskia Dussel
Susanna van Hoek
Hilda Strobosscher
Linda Doldersum
Tina v.d. Velde
Mariska Louwes
Karin Wagenaar
Gretha Dijkstra
Anjali Sudmeijer
Wendy Amsing

06 - 4219 9027
06 - 1483 8627
06 - 5192 0296
06 - 3891 2553
06 - 3334 9229
06 - 1508 0767
06 - 1178 7558
06 - 2921 0199
06 - 2923 8010
06 - 4856 4861
06 - 1814 4678
06 - 5594 7566
06 - 4145 3013
06 - 3658 8801

groep
5a

5b/6b
6a
7a
7b
8

groepsouders

telefoon

Leonie Stol
Ellen Kuiper
Hannie Draaisma
Marrit Wilken
Martine Bosch
Viola Aslander
Karin Delbrugge
Debby Gerretzen
Saskia Dussel
Annet van Til
Marrit Wilken
Helena Drenth
Miriam Udink
Hanny Draaisma

06 - 5433 5661
06 - 2361 0787
06 - 2699 9776
06 - 3635 8626
06 - 3613 3843
06 - 8189 9395
06 - 2039 0093
06 - 2140 3482
06 - 3334 9229
06 - 1906 6883
06 - 3635 8626
06 - 1436 5392
06 - 2194 3449
06 - 2699 9776

Afdeling Grootegast e.o. Op zoek naar paddenstoelen…………
Hallo jongelui,
Op zaterdagmiddag 12 november a.s. gaan we met z’n allen naar Trimunt, Kloosterweg te
Marum/Opende om naar paddenstoelen te zoeken.
We lopen deze keer naar een andere plek nl. naar het sportveldje.
Eerst gaat Herman de Heer iets over paddenstoelen vertellen en dat is ook echt de moeite waard.
Daarna gaan we in groepjes paddenstoelen zoeken en ze op naam brengen. Daarbij helpen b.v. zoekkaarten, maar ook Herman de
Heer kan hierbij helpen. Het belooft erg leuk te worden.
Halverwege gaan we even pauzeren en dan kun je paddenstoelen proeven.
Wanneer het een beetje regent, gaat het wel door. Trek dan laarzen of stevige schoenen aan. Mocht het op 12 november heel hard
gaan regenen, dan gaat het helaas niet door, maar daar rekenen we natuurlijk niet op. Je bent van harte welkom.
Hieronder vind je de gegevens:
Datum: zaterdag 12 november 2016
Tijd: van 14.00 – 16.00 uur
Plaats: om 14.00 uur bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Kloosterweg bij Trimunt; na uitleg lopen we naar de plek
waar we de paddenstoelen kunnen vinden.
Kosten: jeugdleden IVN gratis, niet-leden € 2.00 neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee
Er is een maximum van 20 deelnemers.
Je kunt je opgeven bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.
Tot ziens op de 12 november 2016.
Leescircuit gaat van start op woensdag 9 november !
Woensdag 9 november willen we graag starten met het leescircuit. Het leescircuit start om 8.30 uur. De boekjes liggen klaar
op het werkplein bij groep 4. Ouders die voor het eerst lezen worden om 8.15 uur op school verwacht voor een kleine
instructie door juf Greet L.
Als u een keer niet kunt komen lezen, dat graag even doorgeven via de mail: j.nijsing@westerwijs.nl
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Sint Maarten liedjes:
Elf november is de dag, dat mijn lichtje (2x),
elf november is de dag dat mijn lichtje branden mag.
Wij kijken vanavond geen tv, wij lopen met onze lichtjes mee, wij vragen wat voor Sint Maarten, wij komen maar 1 keer.
Kijk mijn lichtje, kijk mijn lichtje, zelf gemaakt, zelf gemaakt en vanavond mag ik, en vanavond mag ik laat op straat, laat
op straat.
De kinderen van groep 2 gaan samen met de andere groep 2 kinderen op 11 november naar Vredewold. Wilt u uw kind
een lampionnenstokje, voorzien van naam meegeven?
De kleuters van groep 1 gaan Sint Maartenliedjes zingen bij de groepen 3.
Dinsdag 10 november 10 minutengesprekken. Door de hoofdingang naar binnen.

We vinden het leuk dat er weer een nieuw meisje in de wolkengroep is gekomen. Ze heet Fleur en ze vindt het nu al
heel leuk bij ons op school. welkom hoor.
Vrijdag 11 november gaat groep 2 naar het bejaardentehuis Vredewold.
We verzoeken u de kinderen van groep 2 een lampionstokje voorzien van naam mee te geven.
We vertrekken om 9.45 uur van school. Vervoer is al geregeld.
De kinderen van groep 1 laten hun lampion zien bij de groepen 3.
Deze week hebben we hard gewerkt.
De lampions zijn erg mooi geworden.
Nu gaan we oefenen met Sint maarten liedjes. Zingt u thuis ook mee?
Er gebeurt wel eens een ongelukje.
Kinderen krijgen dan van school ondergoed en bovenkleding mee.
Kunt u de kleren weer gewassen. Inleveren ? bedankt!
Liedje :
Dag mevrouw en dag mijn heer
Hoi hallo hier ben ik weer
Met mijn la la lampion
Van papier en van karton
Met een liedje mooi is dat als ik klaar ben krijg ik wat.
(op de wijs van altijd is kortjakje ziek)

De kinderen hebben flink gewerkt aan hun lampion. Ze zijn erg mooi geworden.
Vrijdag 11 november gaat groep 2 een bezoekje brengen aan de bewoners van Vredewold.
Groep 2 even een lampionnenstokje meenemen , voorzien van naam .
Verder werken we nog over de herfst.
Liedje:
De spin wiedewin( 2keer)
die weeft een web( 2 keer).
De spin wiedewin( 2 keer).
Daar vangt ze mugjes en vliegjes in.
Ook erg leuk het boek ,, de keutelkampioen,,. De kinderen weten wie de keutelkampioen is!
En ook de poepsnoeper( de gorilla) en de keutel van de week. ( de luiaard)
Dinsdag 8 november vanf 18.00 uur oudergesprekken. Via de hoofdingang naar binnen.
Sam is de hele week ziek.. Beteschap gewenst.

De kinderen hebben deze week weer hard gewerkt. Ze hebben de letters z en ij geleerd en vrijdag is kern 3 positief
afgesloten. Op naar Kern 4!!!!
Sommige kinderen krijgen van de leerkracht stencils met woordrijtjes mee om thuis te kunnen oefenen.
Bij rekenen heeft iedereen laten zien het geleerde goed te beheersen. TOP!!
Fantastisch dat bijna alle kinderen een fles hadden meegenomen voor het maken van een lampion. Er waren zelfs
kinderen die twee flessen mee hadden, ook voor die kinderen die de fles vergeten waren. Wat sociaal. We zijn
inmiddels bezig om van een gewone fles een prachtig beest te maken. Fijn weekend!
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Deze week hebben we twee nieuwe letters geleerd. De z en ij. We merken dat we steeds meer woordjes kunnen lezen!
Erg leuk!
We zijn deze week begonnen met het maken van een lampion. Het begin ziet er al erg leuk uit. Volgende week gaan we
weer verder.
Met rekenen hebben we alweer de derde toets afgerond. En wat hebben de kinderen hem goed gemaakt! Super!
Fijn weekend allemaal!

We zijn begonnen met het maken van de lampionnen.
Tessa de Wilde heeft een nieuw adres: Appelhof 23, 9356 BT Tolbert. Telefoon: 0594 851833 of: 06 13379922.
We zoeken voor de crea-middagen op donderdag 24/11 en donderdag 1/12 nog ouders om te helpen. Het duurt van
14.30 tot 15.15 uur.
We zijn druk in de weer met de tafels. De tafels van 2 en 10 kunnen thuis geoefend worden. Eerst op volgorde, daarna
door elkaar heen. Probeer uiteindelijk op tijd te oefenen. D.w.z. dat de kinderen de tafels vlot kunnen opzeggen. Op
woensdag 14 december komt er een toetsje om te kijken in hoeverre deze tafels bij de kinderen bekend zijn.
(Regelmatig even KORT oefenen!)
We wensen iedereen een fijn weekend.

Met rekenen zijn we dan nu toch echt al hard bezig met de tafels. Nu vooral nog het begrijpen van een keer-som, maar
er moet zeer binnenkort toch ook echt gestampt worden want op 14 december zal er getoetst worden op de tafels 2 en
10. (Dit schooljaar in groep 4 worden de tafels 1,2,3,4,5 en 10 getoetst en moeten geautomatiseerd zijn.)
We hebben afgelopen week ook voor het eerst gewerkt met een liniaal! Erg interessant en leuk! De meter is er ook aan
te pas gekomen.
Met taal hebben we een toets gehad deze week. In de toets werd gevraagd naar tegenstellingen en samengestelde
woorden. Hier en daar best nog lastig.. De woordenschattoets is goed gemaakt, daar hadden we ook voor „gestudeerd‟
dus dat geeft een goed gevoel!
Donderdag stond in het teken van „de vraag‟. We hebben geleerd dat wanneer je vragen stelt, je veel kunt leren. Het
Klokhuis filmpje hebben we telkens op pauze gezet wanneer er een vraag was, zeer zinvol! We kwamen er ook achter
dat niet alleen juf de antwoorden weet maar sommige dingen weten andere kinderen ook. Met andere woorden: we
hebben veel gewerkt aan onze zelfstandigheid. Dit zal ook nodig zijn want we willen toch wel graag allemaal naar groep
5. En het was nog leuk ook!
Er wordt hard gewerkt aan de lampion, we prikken ons een ongeluk! (letterlijk soms..) Binnenkort wordt er een oproepje
gedaan om ‘bepaalde dozen’ in te pakken voor een ‘bepaald feestje’ zo richting begin december.. Houdt u dit in de gaten? 
Voor nu: fijn weekend!!

Met rekenen zijn we nog volop aan het oefenen met digitale- en analoge tijden. We doen dit in de klas, maar misschien
kunt u dit ook thuis oefenen met uw kind. B.v. door te vragen: “We eten om half 6”. Hoe staan de wijzers dan? En welke
digitale tijd hoort hierbij?
Ook merken we dat de tafels er nog niet goed bij iedereen in zit. We oefenen nu met de tafels van 6, 9 en 10. Ook zijn
we met deelsommen begonnen. Hier hebben ze de kennis van de tafels ook nodig.
Bij taal hebben we thema 2 (gezond) afgesloten met de toets. Thema 3 gaat over samen.
Bij aardrijkskunde hebben we het over verschillende landschappen.
En natuurlijk zijn we druk bezig met de lampion.
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Alle ouders hebben, tijdens het 10 minuten gesprek, een aantal formulier gekregen om uit vullen. Gelukkig hebben de
meeste ouders de formulieren ingevuld weer ingeleverd.
Toch missen we er nog een paar. Heeft u deze formulieren nog thuis. Wilt u deze dan zo spoedig mogelijk inleveren.
Groep 5b heeft aanstaande vrijdag een toets van natuur en techniek. Samenvatting is vorige week al meegegaan.
Klokkijken in groep 6 inmiddels wel aardig. Het tijds verschil tussen 2 tijden uitrekenen vinden de meeste kinderen nog
wel erg lastig.
Vrijdagmiddag 11 november is kauwgom middag. Alle leerlingen van 5b/6b mogen de hele middag ongegeneerd kauwen.
Wel het liefst suikervrij.
Myrte uit 6b is verhuisd.
Ze woont nu Appelhof 23
9356 BT Tolbert
Tel: 0594-851833
Mob: 06-13373922.

De afgelopen dagen hebben we ,tussen de bedrijven door, zelfgemaakte sprookjes voorgelezen.
De kenmerken van een sprookje zijn al erg goed gebruikt om leuke, spannende en grappige sprookjes te schrijven.
Tijdens de taallessen en begrijpend lezen oefenen we met: ontleden (onderwerp, persoonsvorm, gezegde),
werkwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, lezen en schrijven van alinea's, scannend lezen, studerend lezen
(onthouden van informatie), kernwoorden , hoofd- en bijzaken en letterlijk- en figuurlijk taalgebruik.
Tijdens de rekenlessen hebben we veel geoefend met invullen en gebruiken van verhoudingstabellen (dus ook veel
tafelsommen moeten gebruiken, berekeningen maken).
In de vorige nieuwsbrief is een aankondiging van het controledictee per abuis twee keer opgenomen.
Woordpakket 2 hoort bij het controledictee dat wordt afgenomen op 14 november.
We hebben het spookhuislied geleerd. Met allerlei spookachtige bij- en tussengeluiden lijkt ons lokaal soms net een
horrorhuis. Spannend hoor!.

Vandaag is het woordpakket van blok 3 meegegeven. Controledictee 25 november.
Zou u wanneer uw emailadres wijzigt dit door willen geven aan school? Op deze manier is iedereen goed digitaal
bereikbaar. Alvast bedankt!
U ontvangt binnenkort van een mailtje over het inloggen in Snappet vanuit huis. Hierbij ontvangt u van mij ook een
handige handleiding.
Bij rekenen zijn we bezig met sommen zoals 9 : 100 en 3 x ¾. Daarnaast zijn we bezig met het omrekenen van cm naar
m in de context van het gebruik van schaal (bijv. 1 staat tot 1000).
Bij spelling zijn we druk bezig met werkwoordspelling. Hiervoor gebruiken we onder andere het schema van Snappet.
Bij taal gaat het over persoonlijk, bezittelijk en aanwijzend voornaamwoord.
Nieuwe toets voor Engels is op 12 december. Hierover ontvangt u z.s.m. informatie via email.
Yara heeft haar spreekbeurt gehouden. Dat heeft ze erg goed gedaan. Ze heeft zelfs alleen voor de klas gezongen. Dat
deed ze heel goed. Dapper hoor, Yara!
Goed weekend!

Vandaag is het woordpakket van blok 3 meegegeven. Controledictee 25 november.
We hebben weer een gezellige week achter de rug, met een leefstijlles over luisteren en niet-luisteren. Ook hebben we
aandacht besteed aan het geven van complimenten aan elkaar, hoe leuk is dat.
Er moeten nog een paar enveloppen worden ingeleverd van de GGD, graag zo spoedig mogelijk.
Woensdag hebben we de tafeltoets gemaakt. Het tempo is omhoog gegaan! Toppertjes! Blijf vooral oefenen, want….
„Oefening baart kunst‟.
Donderdag zijn we begonnen met het invullen van de TOPO-kaart van Noord-Europa. Je kunt thuis alvast oefenen met
op www.topomania.nl. Een leuke site!
Djanayra heft de eerste ronde van het voorleeskampioenschap gedaan. Ze kreeg een aantal Tips en veel tops voor haar
presentatie. Goed gedaan hoor! Volgende week zijn Anne-Wil, Imad en Leon aan de beurt.
Dictee van thema2 is vandaag afgenomen. Woordpakket 3 is mee naar huis. Het dictee is op 25 november.
Voor Geo-bas is de samenvatting mee naar huis. De toets zal zijn op 11 november.
Fijn weekend allemaal
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Bijna de gehele klas heeft zich afgelopen woensdagmiddag gemeld voor de activiteitenmiddag van RSG De Borgen. Ze
lieten na afloop een positief geluid horen over de school waar ze eventueel volgend jaar heen gaan.
De leerlingen van groep 8 hebben informatie gekregen van de Scholenmarkt 2016, Martiniplaza Groningen op wo.16 en
do. 17 november. Dus als er leerlingen en ouders interesse hebben in vo-scholen in de stad, kan men daar heen. En ook
is er een flyer uitgedeeld met de data van de open dagen. Verdere informatie is te vinden op :
www.scholenmarktgroningen.nl
Volgende week dinsdag gaan we op excursie naar vuilverwerkingsbedrijf Hummel. ‟s Middags graag de fiets mee, want we
vertrekken om 13.15 uur. We gaan daarna met de fiets ook weer naar school terug.
Ook starten we volgende week met de spreekbeurten. Donderdag begint Rosanne met haar verhaal.
De woordpakketten van spelling zijn uitgedeeld. Dit zijn de pakketten die we het gehele jaar door gebruiken. In de
Nieuwsbrief komen de data te staan wanneer we het controledictee houden. Voor a.s. dinsdag 8 november mag 2a en
2b geleerd worden.
Ook willen we de ouders van groep 8 vragen ( als ze dit nog niet gedaan hebben, en wel graag willen) om hun
telefoonnummer door te geven voor de groepsapp van de ouders van groep 8. Het is makkelijk om elkaar op de hoogte
te houden van eventuele ontwikkelingen. Ook kunnen de groepsouders ( Miriam Udink en Hanny Draaisma ) sneller in
contact komen met jullie. Graag het telefoonnummer doorgeven aan meester Jeroen of juf Anne-Marie.
Verder zijn we begonnen met het oefenen van Citovragen m.b.t. begrijpen lezen. Inoefenen op de manier hoe Cito
vraagt kan geen kwaad.
En natuurlijk , voor het laatst, bouwen we weer een mooie lampion.

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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