Uitstalling gevonden voorwerpen
Maandagochtend tussen 10.00 en 11.45 uur
kunnen onze leerlingen en kijkje nemen bij de
uitgestalde gevonden voorwerpen. Hopelijk
treffen ze dan hun favoriete shirt, handschoenen,
gymtas of handdoek aan. Uiteraard mogen
ouders ook op het werkplein van de groepen 3
en 4 kijkje nemen.
De gevonden voorwerpen, die achterblijven worden geschonken aan een
organisatie. De kleding e.d. wordt uitgedeeld in Roemenië.

maandag 21 november
uitstalling gevonden voorwerpen – 10.00 uur
teamvergadering – 15.30 uur

donderdag 24 november
directieoverleg Westerwijs - Penta Primair

schuingedrukte tekst = aangeleverd

Sinterklaasfeest 2016
Maandag 5 december zal Sinterklaas natuurlijk onze school bezoeken. We hebben hiervoor alvast een paar belangrijke
mededelingen.
Schooltijden:
Alle kinderen moeten uiterlijk 8.00 uur op school zijn!
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan bij hun leerkracht op de aangegeven plek op het grote plein staan. De kinderen van
de groepen 1 t/m 3 moeten uiterlijk 8.00 uur in de klas zitten met hun jas aan. De leerkracht loopt met de kinderen naar het
plein. Alle ouders die willen kijken mogen op het grote plein op de aangeven plek staan.
We werken die dag met een continurooster. Dat betekent dat de groepen 1 t/m 4 gewoon om 11.45 vrij zijn. En de groepen
5 t/m 8 om 12.30. ’s Middags zijn alle kinderen vrij.
Eten/drinken:
De kinderen nemen die dag gewoon eten en drinken mee zoals alle
andere dagen.
Meedenken:
Er speelt zich een probleem af rond Sinterklaas en we vragen de
kinderen om mee te denken dit probleem op te lossen voor 5
december. U zult vast van uw kind horen wat er allemaal aan de
hand is. Via de nieuwsbrief wordt u ook op de hoogte gehouden.
Surprises:
De volgende groepen gaan in hun eigen klas lootjes trekken: 5b/6b,
6a, 7a, 7b en 8.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een cadeau kopen. Ieder
kind krijgt een waardebon van 5 euro. Op de waardebon staan de
winkels waar de bon volledig besteed kan worden. Bij het cadeau
hoort natuurlijk een leuke surprise en een gedichtje.
De lootjes en waardebonnen krijgt uw kind op maandag 21 november
mee naar huis.
Foto’s:
Onze schoolfotograaf zal die dag de foto’s verzorgen, zowel bij de aankomst als in alle groepen. De foto’s zullen later op de
site gezet worden. Het is dus niet de bedoeling dat ouders zelf foto’s gaan maken, omdat de aankomst-act voor alle kinderen
goed zichtbaar moet zijn.
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EU-fruitlevering voor de komende week
De volgorde van de foto’s is ook de consumptievolgorde. Voor de komende week ontvangen we:
1. Mandarijn

2. Waspeen

3. Peer

Overgewicht bij kinderen
Overgewicht bij kinderen is in de afgelopen 30 jaar verdrievoudigd!
Voor een kind kan het hebben van overgewicht een grote impact
hebben op zijn of haar leven. Overgewicht kan leiden tot het niet
goed kunnen meedoen met lichamelijke activiteiten op school en in
de vrije tijd, onzekerheid, je buitengesloten voelen of zelfs gepest
worden. Daarnaast heeft een kind met overgewicht in de toekomst
een grotere kans op het ontwikkelen van aandoeningen, zoals
diabetes, hart- en vaataandoeningen en gewrichtsklachten.
Onlangs hebben Fysiotherapie Oldenoert, Adviesbureau Voeding en
Sport, Psychologie Praktijk Takens en Sportcentrum Leek de handen
ineen geslagen om het gezinsprogramma #Healthylifestyle4u te
ontwikkelen. Dit is een programma waarbij door middel van
bewegen, voedingslessen en ouderavonden gezamenlijk gewerkt
wordt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van een kind
met overgewicht.
Op donderdag 8 december vanaf 19:00 uur geven wij een
vrijblijvende informatieavond over ons programma. Bent u
geïnteresseerd dan willen we u hiervoor van harte uitnodigen.
Met vriendelijke groet, namens ons gehele team,
Jolanda Cuperus, kinderfysiotherapeut (Fysiotherapie Oldenoert)
Kinderdisco en natuurmiddag in Agora.
Dit najaar organiseren we vanuit Stichting SPiNN in en om het
gebouw Agora aan het Rodenburgplein verschillende activiteiten voor
basisschoolkinderen.
Zaterdagmiddag 3 december organiseren wij een kinderdisco in
Agora (€ 2,00 entree) voor ALLE basisschoolleerlingen. De middag is van 14.00 tot 16.00 uur en heeft het thema “Sinterklaas”. We
hebben ervoor gekozen geen Sint en pieten uit te nodigen en het met de kinderen zelf feestelijk te maken met spelletjes en prijsjes.
Kinderen mogen wel zelf verkleed komen als Sint of piet..
Afdeling welzijn van St.SPiNN werkt nauw samen met andere instanties
zoals o.a. IVN-Nietap.
Woensdag 7 december is er een natuurmiddag in samenwerking met het
IVN van 14.00 tot 16.00 uur in en om het gebouw Agora. We gaan
speuren, ontdekken, kokkerellen en proeven (gratis entree).
Rodenburg 1B 9351 PV Leek 0594-517877

MR nieuws:
Alle ouders / verzorgers hebben inmiddels via ons administratiesysteem een mail met een oproep gekregen om zich
kandidaat te stellen voor de MR.
Heeft u geen mail ontvangen van de verkiezingscommissie van de MR, geef dit dan even door aan de leerkracht van uw kind.
Wilt u nog aanvullende informatie, kijk dan even naar de bijlage van de MR bij deze info-brief.
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Het bezoek van de kinderen van groep 2 aan Vredewold was heel geslaagd. We bedanken de moeders die de kinderen
hebben vervoerd!!!
Maud is geopereerd aan een oog. We hopen dat ze snel opknapt en dat we haar gauw weer in de klas zien!! Dikke
knuffels van ons allemaal.
We werken over het Sinterklaasfeest. De kinderen mogen boeken en andere dingen meenemen voor de kijktafel.
Fruit eten. Het fruit dat wij krijgen is een extraatje. De kinderen moeten net als anders drinken/eten( fruit/boterham oid)
meenemen.

Volgende week beginnen we met het thema Sinterklaas. Boekjes en materialen voor de kijktafel zijn natuurlijk welkom.
Verdere informatie over het sinterklaasfeest, vindt u bovenaan in deze nieuwsbrief.
Vanwege het slechte weer hebben de kleuters veel gym gehad. Met de nieuwe gymmaterialen in het speellokaal werd
het een groot succes!
Fijn weekend allemaal.

11 November waren we op bezoek geweest naar Vredewold. Dat was erg leuk. De bewoners waren zichtbaar blij met
ons bezoek. Eerst hadden we gezongen in de grote zaal en toen in groepjes langs de bewoners.
Ouders die mee waren , bedankt.
Natuurlijk gaan we beginnen met het thema ,,Sinterklaas,,.
Van de moeder van Geneva kregen we voor alle kinderen een Sinterklaas kalender. Bedankt hiervoor.
Nog niet iedereen heeft gymschoentjes mee!!

De kinderen kennen nu alle korte klinkers. Ze kunnen nu al heel veel woordjes lezen. Om de woorden vlot te kunnen
lezen en de letters goed te automatiseren is het zinvol om vaak samen met u kind te lezen.
Heel veel kinderen komen op school met enthousiaste verhalen over de hut van Zoem de bij. Wat fijn dat er zo veel
kinderen zijn die thuis oefenen.
Donderdagochtend 24 november krijgen de kinderen gymnastiekles in de grote turnhal van Sportcentrum Leek. Het is
de bedoeling dat de kinderen worden afgezet bij de hoofdingang van het sportcentrum. Daar staan de juffen van groep 3a
en 3b te wachten.
Fijn weekend.

Afgelopen maandag is er een super goede grap uitgehaald door Sita. Juf Nynke kreeg van haar een plastic zak vol met Sint
Maarten snoep. Mmm, lekker! Daar wilde juf gelijk van snoepen natuurlijk. Maar wat bleek: alle doosjes en alle papiertjes
waren leeg. Zelfs van haar lievelingssnoepjes. Ze was er dus echt ingetrapt, maar kon er ook heel hard om lachen.
Gelukkig kreeg ze alsnog een paar snoepjes. Lief! Super goede grap Sita!!
Donderdag 24 november hebben de kinderen Gymles in de turnhal van sportcentrum Leek. De vraag aan alle ouders van
groep 3a en 3b om de kinderen om half negen af te zetten bij de hoofdingang. Daar staan de leerkrachten te wachten.
Dit geeft ons de mogelijkheid om extra lang gebruik te kunnen maken van de turnhal. De leerkrachten lopen samen met
de kinderen weer naar de school.
We hebben deze week weer een nieuwe letter geleerd, de u. We kennen al erg veel letters. Ons letterbord is al bijna
vol.
Fijn weekend!

Het controledictee voor woordpakket 3 is op vrijdag 25 november. (Thuis nog even flink oefenen. Kan ook op
www.bloon.nl)
Volgende week donderdag (24 november) verzorgt juf Odette de gymles in de turnhal van Leek. We gaan daar lopend
naar toe en zullen weer op tijd terug zijn op school.
A.s. maandagmiddag begint het circuit in de groepen 4, leuk! We hebben er zin in! Voor het kerstcircuit hebben we nog
wel mensen nodig, opgeven kan nog altijd!
We wensen iedereen een fijn weekend!
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Het controledictee voor woordpakket 3 is op vrijdag 25 november.
Volgende week donderdag (24 november) verzorgt juf Odette de gymles in de turnhal van Leek. De kinderen zijn daar
11.35 klaar en dienen bij de sporthal opgehaald te worden. Kinderen die overblijven lopen terug mee naar school.
De kinderen hebben vrijdag een belangrijke brief meegekregen. Graag lezen.
A.s. maandagmiddag begint het circuit in de groepen 4, leuk! We hebben er zin in! Voor het kerstcircuit hebben we nog
wel mensen nodig, opgeven kan nog altijd!
Fijn weekend!
Volgende week donderdag (24 november) verzorgt juf Odette de gymles in de turnhal van Leek. We gaan daar lopend
naar toe en vertrekken om 12.50 uur bij school vandaan.
Het controledictee voor woordpakket 3 is op vrijdag 25 november. De kinderen hebben vandaag het woordpakket mee
naar huis gekregen. Er kan natuurlijk thuis ook geoefend worden op www.bloon.nl.
Met rekenen zijn we bezig met de tafel van 7 en 8. Dit betekent niet dat we de andere tafels nu niet meer hoeven te
oefenen, ook deze moeten onderhouden worden. Ook het optellen en aftrekken over het 100-tal.
Met taal hebben we geoefend met het vinden van de stam van een werkwoord.
Iedereen een fijn weekend gewenst!
Dinsdag aanstaande hebben beide groepen een geschiedenistoets over Hoofdstuk 1.
Aanstaande donderdagmiddag hebben we een speciale gymles in de turnhal.
s’ Middags lopen we er gezamenlijk, onder ouderbegeleiding naar toe. We lopen ook gezamenlijk weer terug en hopen
op tijd terug te zijn.
Groep 6 heeft woensdag 30 november de eerste toets Aardrijskunde. De samenvatting is in middels meegegaan naar
huis.
In groep 6 hebben we geleerd wanneer we kilogram, gram, liter, milliliter of centiliter gebruiken. Ook hebben we geleerd
wanneer een woord met dt wordt geschreven. Nu nog flink oefenen.
In groep 5 oefenen we met keer- en deelsommen en met geldbedragen. Flink oefenen want de toets voor aanstaande
maandag gaat hierover. Ook oefenen we met lange en korte klanken. Wanneer spreek je een a uit als een lange klank en
wanner spreek je hem kort uit.
Leuk site om tafels te oefenen is bv. www.schoolbordportaal.nl. Spelling kan geoefend worden op Bloon en topografie
op www.topomania.nl.

Goed oefenen helpt echt!. Het controledictee is erg goed gemaakt. Compliment.
We oefenen tijdens de rekenlessen veel met verhoudingstabellen, vermenigvuldigingen met nullen en met grote getallen.
Daarvoor is het erg belangrijk dat de tafels goed gekend worden. En dat is nog niet bij iedereen het geval. Blijven oefenen
is echt belangrijk.
Verder komen de breuken aan bod.
Voor aanstaande maandag staat het eerste aardrijkskundeproefwerk op het programma. Vorige week is de samenvatting
meegegeven. Het proefwerk gaat over de tekst die gaat over Nederland en het water. De kaart (topografie) is nog niet
aan de beurt. Daar gaan we eerst in de klas mee oefenen.
Maandag gaan we ook bespreken hoe we in groep 6 het Sinterklaasfeest gaan vieren. Er gaat een brief , die we samen
eerst gaan "begrijpend lezen" mee naar huis.
Woensdagochtend hebben we gymles in de sporthal. Het is de bedoeling dat de kinderen op de fiets naar school komen.

Woensdag 23 november gaan we onder leiding van juf Odette gymmen in de turnhal in Leek. We gaan daar op de fiets
naar toe. Dus fiets meenemen!
Er is deze week een mailtje verstuurd over een aanstaande toets van begrijpend lezen.
Donderdag krijgen we bezoek! Er komt iemand langs om een gastles te geven over zwerfvuil.
Bij rekenen maken we sommen zoals 25 x 31 en 3510 :15. Hierbij rekenen we ‘stapje voor stapje’.
Bij spelling hebben we het bijvoorbeeld over de verleden tijd van wachten en van wedden. Daarnaast over het vervoegen
van bijvoorbeeld de werkwoorden ‘zijn’ (ben, is, was, etc.) en ‘hebben’ (heb, heeft, had).
Vrijdag a.s. controledictee Woordpakket 3.
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We feliciteren Iris Boer met het winnen van het voorleeskampioenschap in onze groep. Marit krijgt een eervolle
vermelding met haar tweede plek. Goed gedaan dames!
Amber had deze week haar spreekbeurt. Dat deed ze erg goed!
Vandaag heeft uw kind een toestemmingsformulier meegekregen voor de gastles op 28 november van de Universiteit
Leiden over de kinderombudsman. Wilt u het strookje maandag met uw kind mee teruggeven en inleveren bij de
leerkracht?
Goed weekend!

Volgende week woensdag gaan we op de fiets naar de sporthal voor de gymles. We vertrekken om half tien vanaf school.
De moeder van Leon gaat met ons mee. Dus iedereen de fiets mee! Op vrijdag --25 november hebben we het dictee van
woordpakket 3, nog even goed oefenen.
Leon is de voorleeskampioen van groep 7b! De jury én alle kinderen waren het er over eens dat Leon onze kampioen is
geworden. Veel succes bij de Nijenoert kampioenschappen.!
Vandaag heeft uw kind een toestemmingsformulier meegekregen voor de gastles op 28 november van de Universiteit
Leiden over de kinderombudsman. Wilt u het strookje maandag met uw kind mee teruggeven en inleveren bij de
leerkracht?

Vrijdag 25 november is er woordenschattoets van les 3 en 4. De leerstof is meegegeven.
De 1ste ronde in de Voorleeskampioenschappen van De Nijenoert was een spannende aangelegenheid. Amber, Else en
Marit lazen een goed gekozen stuk tekst voor. Zelden was het niveau zo hoog in groep 8. Marit werd donderdag de
winnaar en zal groep 8 vertegenwoordigen tijdens de 2de ronde op school.
Deze week zijn de groepsafspraken van de klas nog een keer goed doorgenomen. Ook mede door het thema van een
week geleden: week van respect.
Woensdag graag de fiets mee, want dan gaan we gymmen in de turnhal. Erg leuk en spannend natuurlijk. Kijken wie er
een dubbele salto durft?!?! Na afloop mogen de leerlingen zelfstandig weer naar huis.
Zoals jullie al hebben gemerkt, is er een stukje huiswerk bijgekomen. Het werkboek met de werkwoordspelling gaat nu
standaard maandag mee naar huis. Om dan de donderdag op school weer te bespreken. Het was toch echt nodig om
een aantal regels nog eens goed te oefenen.
We beginnen maandagavond met de gesprekken voor het voortgezet onderwijs. Het betreft het preadvies. Het niveau
van de leerling op dit moment van het jaar wordt besproken met de ouders. In het overzicht wat de leerlingen hebben
gekregen, is een tijdsindeling gemaakt.
Vandaag heeft uw kind een toestemmingsformulier meegekregen voor de gastles op 28 november van de Universiteit
Leiden over de kinderombudsman. Wilt u het strookje maandag met uw kind mee teruggeven en inleveren bij de
leerkracht?

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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