Voor uw agenda
Maandag 5 december hebben de kinderen van de groepen 1t/m 4 tot 11.45
uur school. Daarna zijn de vrij.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan die dag tot 12.30 uur naar school.
Donderdag 15 december is er voor de groepen 3 t/m 8 een continurooster
van 8.30 tot 13.30 uur i.v.m. het bezoek aan het Sprookje in Tolbert.
Bespreken groeps- en schoolafspraken met leerlingen
Regulier vindt deze activiteit plaats op de 1ste maandag van de maand. I.v.m. het
Sinterklaasfeest wordt dit verschoven naar dinsdagochtend 6 december.
Sinterklaasfeest 2016
Maandag 5 december zal Sinterklaas natuurlijk onze school bezoeken. We
hebben hiervoor alvast een paar belangrijke mededelingen.

maandag 5 december
Sinterklaasfeest – 8.00 uur

dinsdag 6 december
bespreken afspraken in de groep – 11.15 uur

donderdag 8 december
directieoverleg – 9.00 uur
midden- bovenbouwoverleg – 15.30 uur

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 uur vrij zijn. En de groepen 5 t/m
8 om 12.30 uur. ‟s Middags zijn alle kinderen vrij.
Eten/drinken:
De kinderen nemen die dag gewoon eten en drinken mee zoals alle
andere dagen.
Meedenken:
Afgelopen dinsdag heeft een luizenpiet stage gelopen bij de
luizenmoeder. Hij heeft ook alle drankjes, recepten en ideeën
meegenomen die de kinderen hadden gemaakt. U heeft vast wel
gehoord dat er donderdag paardenpoep in school lag. Het paard had
namelijk erg veel heimwee naar Sinterklaas. Gelukkig heeft de
dierenarts hem weer veilig naar de praktijk gebracht. Meester
Pijlman heeft Sinterklaas een slaapplek aangeboden om dichterbij het paard te kunnen zijn. Het gaat gelukkig al weer een stuk
beter met het paard.
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.
Plattegrond aankomst Sinterklaas op 5 december
Op de volgende pagina is de plattegrond weergegeven van de groepsopstelling tijdens de intocht van Sinterklaas bij ons op
school. Zoals vorige week al stond vermeld, willen we graag dat onze leerlingen een goed zicht hebben op de Sint met zijn
Pieten. Op de plattegrond hebben we ook plaats gereserveerd voor ouders en grootouders. We verzoeken u vriendelijk
hiervan gebruik te maken. Het vlak met het vraagteken is ook voor ons nog een raadsel. Maandagochtend zal naar alle
waarschijnlijk dit raadsel worden onthuld. We wachten in spanning af.
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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. Appel

3. Ananas (1 per 10 lln.)

Vervanging groepsleerkrachten
Bij verzuim van een groepsleerkracht wordt door de directie een verzoek voor een invaller ingediend bij het
personeelsbemiddelingsbureau Slim in Groningen. Op dat moment wordt een inschatting gemaakt van de duur van de
afwezigheid van de leerkracht. Voor die dag(en) wordt door het bureau dan gezocht naar een invaller. Vanuit de directie
wordt altijd nadrukkelijk het verzoek gedaan om één en dezelfde invaller voor de dagen te regelen.
Toch is dit niet altijd mogelijk. De vervangers zijn vaak niet alle dagen van de week beschikbaar, omdat ze soms ook nog een
deeltijdaanstelling hebben aan een andere school. Tevens komt het voor dat de ene invaller wel langdurige vervanging mag
invullen en een ander weer niet.
Soms is de inschatting van de duur van het verzuim niet juist geweest en moet er opnieuw een verzoek bij Slim worden
ingediend met als gevolg dat er een andere vervanger wordt aangesteld. Dit vinden we als school ook niet optimaal. Maar
jammer genoeg moeten het er mee doen. Dat hebben we deze week ook kunnen ervaren bij de Sterrengroep. En dan vooral
in deze „drukke‟ Sinterklaas periode is dat meer dan lastig.
Tot dus ver hebben we nog steeds een invaller kunnen krijgen. Het is in onze omgeving al voor gekomen dat een groep naar
huis is „gestuurd‟, omdat er geen leerkracht was. U kunt aannemen dat we dat te allen tijde proberen te voorkomen.
Wanneer er geen invaller beschikbaar is, kijken we binnen onze school eerst of er iemand van ons eigen team zo mogelijk de
groep kan overnemen. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt gekeken of de IB‟er of de directeur inzetbaar zijn (voor maximaal
1 dag). Is dat ook niet mogelijk dan is naar huis sturen onvermijdelijk. De vervangingsproblematiek, zoals hierboven
beschreven, is dinsdag jl. in de vergadering van de oudervereniging besproken.
Op dit moment overwegen we om ouders via de groepsapp te informeren over de afwezigheid van de groepsleerkracht en
de komst van zijn of haar vervanger.
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Er lag zomaar poep in school op donderdag. Uit een boek, waar alles in stond over dierenpoep, hebben de kinderen
ontdekt dat het van een paard moest zijn. Op 1 plek lagen wel 15 drollen. De kinderen dachten meteen aan het paard
van Sinterklaas. Vrijdag kregen we een brief van Sinterklaas. Het zat zo: het paard logeert bij de dierenarts. Hij kreeg
heimwee en wilde naar Sint. Amerigo dacht dat Sint bij ons was en is midden in de nacht Sint gaan zoeken. Hij is door de
hele school gaan lopen. Daarom die poep. Gelukkig heeft de dierenarts Amerigo weer opgehaald.
De luizenpiet is op school geweest. Iedereen kreeg een chocolade Lolly. De kinderen hebben veel dingen bedacht om
Amerigo luizenvrij te maken.
De kinderen hebben goed hun best gedaan tijdens het oefenen van de liedjes die voor Sint en de Pieten gaan zingen.
Kom op tijd a.u.b. maandag!!!!! Ouders en jongere kinderen kunnen kijken op de voor hun gereserveerde plek op het
schoolplein.
Een goed weekeinde.

Wat is er veel gebeurd deze week!
Meester Pijlman heeft sinterklaas in onze klas gebeld om te horen hoe het met het paard was, de luizenpiet heeft dinsdag
meegedraaid met de luizencontrole en donderdag heeft het paard van sinterklaas in onze klas gepoept! Het had heel erg
heimwee en was op zoek naar sinterklaas! Maar gelukkig is het paard weer veilig bij de dierenarts en gaat het al veel
beter met hem. Meester Pijlman heeft Sinterklaas een slaapplek aangeboden, om dichter bij het paard te kunnen zijn.
Afgelopen dinsdag hebben we bij SKSG een heerlijke stoomboot van een eierkoek gemaakt. Het was gezellig
en…lekker! bedankt!
Veel kinderen waren deze week niet fit. We wensen ze beterschap en hopen dat ze maandag 5 dec er allemaal weer zijn!
Let op: maandag om 8.00 uur in de kring zitten, met je jas aan!
We wensen iedereen een fijn sinterklaasfeest toe!

Sinterklaas,, update,,
Maandag was meester Pijlman bij ons in de klas en hij had Sinterklaas en Piet aan de telefoon.
Via de speaker konden de kinderen het gesprek volgen. Ze zaten op het puntje van hun stoel.
Dinsdag was de luizenpiet in de klas.
Donderdag, paardenpoep in de hal.
Vrijdag, een mail van Sinterklaas. Het paard was ontsnapt en op zoek gegaan naar de sint.
Gelukkig gaat het nu weer goed met het paard.
Nu nog 3 nachtjes en dan eindelijk 5 december.
De kinderen moet, met hun jas aan om 8 uur in de klas zijn.
Sint komt aan op het grote plein achter school.
Thuis een gezellige pakjesavond gewenst.
Afgelopen dinsdag hebben we bij SKSG een heerlijke stoomboot van een eierkoek gemaakt. Het was gezellig
en…lekker! bedankt!

Het is een hele drukke week geweest! Tussen het aanleren van de ie en de l hebben we dinsdag bezoek gehad van de
luizenpiet. Jermano kon zo goed kriebelen op het hoofd van de piet, dat deze in slaap was gevallen (foto‟s staan op de
site). Daarnaast was er in de nacht van donderdag op vrijdag bezoek geweest in de school. Amerigo was op zoek naar
Sinterklaas, maar kon hem niet vinden. Volgens de groep is het paard heel ongerust geweest, want overal in school lagen
keutels. En dat allemaal tussen de lessen door.
Met rekenen zijn we begonnen met stappen van vijf en handig tellen t/m 20.
Donderdag hadden de kinderen pietengymnastiek. Wat een feest!!! De foto‟s staan op de site.
Donderdag 15 december gaan we naar Het sprookje. De groepen 3 en 4 worden gebracht met de bus.
NIET VERGETEN maandagochtend om 8 UUR op school!! Fijn weekend.
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Het was een bijzondere week! Vorige week hebben wij een brief gekregen van sinterklaas zat het paard verkouden was
en staartluis had. Sinterklaas vroeg daarom om onze hulp! Maandag hebben wij shampoos, drankjes en crèmepjes
gemaakt voor Amerigo. Ook kwam meester Pijlman in de klas en hij heeft toen sinterklaas gebeld om te vragen of het
alweer beter ging met Amerigo. Het ging nog niet veel beter en de straatluis was nog niet verdwenen. Meester Pijlman
heeft zwarte piet daarom uitgenodigd om stage te komen lopen bij onze luizenmoeders. Dinsdag kwam zwarte piet mee
met de luizenmoeders. Piet moest natuurlijk ook worden onderzocht, want die was bij Amerigo in de buurt geweest.
Zwarte piet vond het zo lekker dat hij in slaap was gevallen. Gelukkig had hij geen luizen! Donderdag begon de dag wel
heel gek. Er lag namelijk poep in onze klas en in de gang! De kinderen hadden al snel bedacht dat dit vast en zeker van
Amerigo moest zijn. En na goed onderzoek bleek dit inderdaad zo te zijn. Vrijdag hebben we weer een bericht
gekregen van Sinterklaas. Hij heeft zijn excuses aangeboden voor de poep in school. Amerigo had Sinterklaas zo gemist
dat hij was ontsnapt bij de dierenarts en op zoek is gegaan naar Sinterklaas. Amerigo dacht dat Sinterklaas misschien al
wel op school zou zijn. Maar daar was hij niet en van de heimwee heeft hij per ongeluk gepoept. Om te voorkomen dat
dit nog een keer gebeurt heeft meester Pijlman beloofd een slaapplek dichter bij Amerigo te regelen.
Tussen alle sinterklaasdrukte door hebben we twee nieuwe letters geleerd namelijk de ie en de l.
Vandaag hadden we pietengym! Het was fantastisch!! Toen de pieten goed hadden geoefend was het tijd voor het echte
werk. De pieten mochten de pakjes wegbrengen in het donker, net als in het echt. De pieten moesten wel heel stil zijn,
want anders werden de kinderen wakker. En wat deden de kinderen, eh ik bedoel pieten het goed!! En wederom een
groot compliment naar juf Odette, super!
Donderdag 15 december gaan we naar Het sprookje. De groepen 3 en 4 worden gebracht met de bus.
Fijne pakjesavond allemaal en we zien jullie maandag om 8 uur in de klas!!

Meester Pijlman heeft sinterklaas in onze klas gebeld om te horen hoe het met het paard was, de luizenpiet heeft dinsdag
meegedraaid met de luizencontrole en donderdag heeft het paard van sinterklaas in onze klas gepoept! Het had heel erg
heimwee en was op zoek naar sinterklaas! Maar gelukkig is het paard weer veilig bij de dierenarts en gaat het al veel
beter met hem. Meester Pijlman heeft Sinterklaas een slaapplek aangeboden, om dichter bij het paard te kunnen zijn. Op
de site staan enkele foto‟s, ook van de crea-middagen.
Het sinterklaascircuit is donderdag afgesloten. Iedereen was erg enthousiast! De ouders die hebben meegeholpen willen
we nogmaals bedanken voor hun tomeloze inzet.
Volgende week starten we met het kerstcircuit. We hebben nog enkele ouders nodig die ons kunnen helpen. Vooral op
dinsdag 6 en 13 december zitten we krap. Dus als u ons wilt helpen neem dan even contact op met een van de
leerkrachten.
We wensen iedereen een heel fijn weekend.

Het was een bijzondere week! Het stond bol van de bijzondere bezoekjes! Zo kregen we de luizenpiet op school, en
donderdag hadden we ineens overal poep in school liggen! Uiteraard hebben we veel onderzoek gedaan en gesprekken
gevoerd over deze gebeurtenissen. Vrijdagochtend kregen we een mail van Sinterklaas, alles werd toen een stuk
duidelijker!
 Nog even voor uw duidelijkheid: de kinderen moeten uiterlijk 8 uur op school zijn. De kinderen van groep 4
hoeven niet in de klas maar blijven buiten. Zoek juf Paula of juf Elske en breng daar uw kind. (zie bovenstaand: info
sinterklaas)
Woensdag was de mama van Danielle bij ons op school om een gastles te geven over de ambulance. Het was een
schitterende gastles en erg interessant! Heel erg bedankt Karin Del Brugge!
We hebben donderdag ons Sinterklaascircuit afgesloten. Heel veel ouders hebben hierbij geholpen, wat was het een
succes! Er zijn pannenkoeken gebakken, toneelstukken gespeeld, boten geknutseld en nog allemaal andere dingen. We
willen de ouders ontzettend bedanken die geholpen hebben, super!
Voor het kerstcircuit zoeken we nog ouders (zie groepspap) om te helpen. Vooral op dinsdag 6 en 13 december zitten
we krap. We hopen op weer zo'n succes, prachtig de ouderbetrokkenheid, het mixen van twee klassen en het plezier
wat iedereen eraan beleefd!
Voor nu: een heel fijn bijna-sinterklaasweekend!
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Aan het begin van de week is de geschiedenistoets geweest.
Ook was er deze week de rekentoets. De kinderen hadden hiervoor in het weekend al kunnen oefenen omdat ze het
“gele” boek mee naar huis mochten. Voor de meesten was dit wel erg fijn. Wel hebben wij gemerkt dat we weer hebben
gezien hoe belangrijk het is om thuis met uw kind de tafels te blijven oefenen. Speels zo af en toe doen!
Er wordt ook geoefend voor een “optreden” voor Sinterklaas op maandag.
En dan het welkomstlied! De meeste kinderen kennen dit al heel goed en dansen er bij dat het een lieve lust is. Maandag
kunnen ze helemaal los gaan.
Tekeningen/kleurplaten zijn er ook gemaakt voor de Sint.
Maandag om 8.00 uur aanwezig zijn op school.
Iedereen een heel fijn weekend gewenst!








Juf Jolanda is ziek en daarom is er ma, di en woe een inval juf geweest. Beterschap juf!
Aanstaande woensdag is er voor beide groepen een tafeltoets.
Vrijdag heeft groep 6 de eerste Topotoets over Nederland.
Groep 5 heeft dan de eerste toets Aardrijkskunde over hoofdstuk 1. Samenvatting gaat vandaag mee naar huis.
Voor alle toetsen geldt dat de kinderen in de klas tijd en instructie gehad hebben om de toets te leren.
Ook de woordpakketten zijn vandaag meegegaan.
- Groep 6 heeft woensdag de 14e dec. WP3 dictee
- Groep 5 heeft vrijdag de 16e WP3 dictee.



Het is nu niet meer te missen: We zijn helemaal in de Sint-sfeer.
Het welkomlied voor Sinterklaas is ingestudeerd, we hebben gedichtjes geschreven en voorgelezen en de presentaties
die worden uitgevoerd tijdens de surprise-ochtend worden voorbereid.
Dat betekent dat groepjes kinderen iets "Sinterklazigs" gaan laten horen of zien. En daarvoor moet natuurlijk worden
overlegd, moet worden geoefend en is de prestentatie voor het publiek natuurlijk nog "geheim".
Aanstaande maandag moeten alle kinderen, juffen en meesters om 8.05 uur op het plein aanwezig zijn. Het is de
bedoeling dat de surprises van te voren naar het eigen lokaal worden gebracht.
Op dinsdag 6 december gaat woordpakket nummer 3 mee naar huis. Het controledictee staat gepland voor maandag
19 december.
We wensen iedereen een gezellig Sinterklaasfeest.

















Het woordpakket voor blok 4 is meegegeven naar huis. Het dictee is op donderdag 22 december
Maandag vieren wij het sinterklaasfeest in de klas met surprises en gedichten. Je mag je pakje even voor schooltijd in de
klas brengen, daarna weer meteen naar buiten om Sinterklaas te verwelkomen. Om 12.30 zijn alle kinderen vrij. Wij
wensen iedereen een gezellige Sint middag/ -avond.
Op donderdag 8 december is het voorleeskampioenschap van de Nijenoert. Wij wensen Iris Boer heel veel succes!
Er is een mailtje verstuurd over de toets van Engels. Deze is op woensdag 21 december a.s.
De uitnodiging voor het sprookje van het oudertoneel is meegegeven. Met het maken van een tekening is een leuke prijs
te winnen. Inleverdatum is uiterlijk 12 december.
Leuk om te merken dat er al veel kinderen thuis inloggen op Snappet!
Woensdag a.s. is de toets van begrijpend lezen over de signaalwoorden.
Komende woensdag vinden de extra 10-minutengesprekken plaats. Wanneer u zich daar voor heeft opgegeven of
wanneer u daarvoor bent uitgenodigd zie ik u graag dan op het afgesproken tijdstip.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan maandag a.s. tot 12.30 uur naar school i.v.m. het Sinterklaasfeest.
Donderdag 15 december is er voor de groepen 3 t/m 8 een continurooster van 8.30 tot 13.30 uur i.v.m. het
bezoek aan het Sprookje in Tolbert.
Goed weekend!
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De uitnodiging voor het sprookje van het oudertoneel is meegegeven. Met het maken van een tekening is een leuke prijs
te winnen. Inleverdatum is uiterlijk 12 december.
De woordpakketten voor blok 4 zijn meegegeven naar huis. Het dictee is op donderdag 22 december. In verband met de
feestdagen/ vrije dagen zal deze keer het dictee samenvallen met een een Topotoets, dus zullen jullie het goed moeten
plannen… :p
Maandag vieren wij het sinterklaasfeest in de klas met surprises en gedichten. Je mag je pakje even voor schooltijd in de
klas brengen, daarna weer meteen naar buiten om Sinterklaas te verwelkomen. Om 12.30 zijn alle kinderen vrij. Wij
wensen iedereen een gezellige Sint middag/ -avond.
Op donderdag 8 december is het voorleeskampioenschap van de Nijenoert. Wij wensen Leon heel veel succes!

Denk er nog even aan om maandagochtend op tijd aanwezig te zijn voor de cadeaus. Om 08.00 uur op het plein, dus al
eerder in de klas !!! Wel spannend natuurlijk wat je krijgt ?!?!
We hebben een taaltoets en het controledictee spelling gemaakt. Het is nagekeken en meegegeven.
Donderdagmiddag wordt het voorleeskampioenschap van onze school gehouden. Van onze klas doet Marit mee. We
wensen haar veel succes toe.

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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