Voor uw agenda
Op donderdag 15 december gaan de groepen 3 t/m 7 naar het „Sprookje‟
van VOO in De Postwagen in Tolbert. De leerlingen van de groepen 3A, 3B, 4A
en 4B gaan met de bus; de leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 gaan lopend. In
de tijd dat de groepen 3 t/m 7 bij het „Sprookje‟ in Tolbert zijn, voert onze
„eigen‟ toneelgroep hier op school het sprookje “De Magische Droom” op voor
woensdag 14 december
de groepen 1 en 2. Behalve
Teamvergadering – 13.00 uur
Try-out De Magische Droom – 20.00 uur
onze kleuters, kijken er op
donderdag en vrijdag ook
donderdag 15 december
kinderen van nog 7 andere
Sprookje De Magische Droom voor kleuters
scholen naar ons sprookje.
VOO-sprookje voor de groepen 3 t/m 7
Er worden ‟s morgens
Continurooster tot13.30 uur groepen 3 t/m 8
twee voorstellingen
vrijdag 16 december
gegeven en ‟s middags nog
Sprookje De Magische Droom voor gr. 3 t/m 8
een.
Aangezien het VOOsprookje voor de groepen 3 t/m 7 ook een deel van de middagpauze
bestrijkt, volgen de leerlingen van deze
De Magische Droom uit 2006
groepen (en ook groep 8) een continurooster van 8.30 tot 13.30
uur. Daarna zijn ze vrij. Voor groep 1 en 2 gelden de normale
schooltijden. Na terugkomst van het VOO-sprookje worden
de kinderen in de gelegenheid gesteld hun lunch te nuttigen.
Leescircuit:
In verband met het opvoeren van “De magische droom” is er vrijdag 16
december GEEN leescircuit.
Voorleeskampioenschap
Donderdag werd het Voorleeskampioenschap gehouden. Na de
voorrondes werd er nu gekeken wie onze school gaat
vertegenwoordigen. De jury bestond uit juf Grieta en juf Dini. In een vol
theater werd het een spannende wedstrijd. Op een hoog niveau streden:
Marit Willenborg, Iris Boer en Leon Dik om de eer. En na een kort
overleg, vond de jury dat Leon toch de beste was. Als argument gaven de
juffen aan dat hij het publiek goed wist te boeien met zijn verhaal. Leon
gefeliciteerd en succes tijdens de volgende ronde.
EU-fruitlevering voor de komende week
De volgorde van de foto‟s is ook de consumptievolgorde. Voor de komende week ontvangen we:
1. Waspeen

2. Kaki (1 per 2 lln.)

3. Peer

Kaki lijkt op een vierkante tomaat. Ze groeien aan 15 meter hoge bomen. De naam komt van het dal in Israël waar men deze
vruchten kweekt. 'Sharon Fruit' is een merknaam en Kaki de vruchtensoort waartoe hij behoort.
Kaki is dus net zo‟n verzamelnaam als appel of peer. De smaak is erg zoet en heeft iets weg van abrikozen of mango .

O.b.s. De Nijenoert, een

school

1

MR-nieuws
Aangezien zich maar één persoon kandidaat gesteld heeft voor de oudergeleiding van de MR, zullen verkiezingen voor nieuwe
MR-leden niet nodig zijn. De ouder die zich verkiesbaar heeft gesteld, wordt op de eerstvolgende vergadering (23-01-2017)
geïnstalleerd als nieuw lid van de MR.
De 2 leden die zich opnieuw beschikbaar hebben gesteld voor een periode van 3 jaar, Peggy Limburg en Rob Dijkhuizen
blijven aan.
De verkiezingscommissie
Van de kerstcommissie
Het traditionele kerstbuffet wordt dit jaar weer georganiseerd en wel op donderdag 22 december van 17.30 tot 18.45 uur.
De lijst waarop u kunt aangeven wat u voor het buffet wil maken of meenemen gaat volgende week mee.

















Het Sinterklaasfeest was een groot succes. Alle kinderen hebben heel goed hun best gedaan. Er werd gezongen, verteld
enz.
Volgende week gaan we werken over Kerst.
Op woensdag 14 december organiseren we voor alle kleutergroepen een kerstcircuit. hiervoor vragen we hulp van
ouders voor het begeleiden van een groepje en/of een activiteit. Welke ouders willen ons deze ochtend komen helpen?
Graag aanmelden bij de leerkracht.
Ook vragen we een paar ouders die oliebollen willen bakken voor de groep. De oliebollen willen we die woensdag dan
graag om 11.15 uur gaan eten. De oliebollen hoeven niet persé warm gebracht te worden. Dit ook graag even doorgeven
aan de leerkracht.
Tijdens het kerstcircuit maken alle kinderen een kerststukje. Wilt u dinsdag 13 dec uw kind een plastic tas (voorzien
van naam) met daarin een bakje oase, een kaarsje, kerstgroen en kerstversiering meegeven? Verder vragen we of ieder
kind een glazen potje (voorzien van naam) wil meenemen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Liedje;
Jeroen is de man met de grote wagen,
hij komt door de straten om te vragen:
wie wil er een kerstboom groot en groen?
Mensen kom toch kopen bij Jeroen!
Het sinterklaasfeest was erg leuk. We hebben Sinterklaas gezellig in het speellokaal ontvangen met liedjes, versjes en
kunstjes. en iedereen was blij met zijn cadeautje. Bedankt Sinterklaas en pieten, tot volgend jaar!
Volgende week werken we over kerst. boekjes en kerstversiering zijn welkom!
Op woensdag 14 december organiseren we voor alle kleutergroepen een kerstcircuit. hiervoor vragen we hulp van
ouders voor het begeleiden van een groepje en/of een activiteit. Welke ouders willen ons deze ochtend komen helpen?
Graag aanmelden bij de leerkracht.
Ook vragen we een paar ouders die oliebollen willen bakken voor de groep. De oliebollen willen we die woensdag dan
graag om 11.15 uur gaan eten. De oliebollen hoeven niet persé warm gebracht te worden. Dit ook graag even doorgeven
aan de leerkracht.
Tijdens het kerstcircuit maken alle kinderen een kerststukje. Wilt u dinsdag 13 dec uw kind een plastic tas (voorzien
van naam) met daarin een bakje oase, een kaarsje, kerstgroen en kerstversiering meegeven? Verder vragen we of ieder
kind een glazen potje (voorzien van naam) wil meenemen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Op woensdag 14 december organiseren we voor alle kleutergroepen een kerstcircuit. hiervoor vragen we hulp van
ouders voor het begeleiden van een groepje en/of een activiteit. Welke ouders willen ons deze ochtend komen helpen?
Graag aanmelden bij de leerkracht.
Ook vragen we een paar ouders die oliebollen willen bakken voor de groep. De oliebollen willen we die woensdag dan
graag om 11.15 uur gaan eten. De oliebollen hoeven niet persé warm gebracht te worden. Dit ook graag even doorgeven
aan de leerkracht.
Tijdens het kerstcircuit maken alle kinderen een kerststukje. Wilt u dinsdag 13 dec uw kind een plastic tas (voorzien
van naam) met daarin een bakje oase, een kaarsje, kerstgroen en kerstversiering meegeven? Verder vragen we of ieder
kind een glazen potje (voorzien van naam) wil meenemen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Wat een geweldig Sinterklaasfeest. De kinderen hebben prachtige verhalen voorgelezen aan de Pieten en de Sint. Mooie
kunstjes laten zien en niet te vergeten, prachtig gezongen.
De kinderen hebben de OU geleerd en we hebben extra geoefend met de d en de b. Dit vinden de kinderen vaak nog
erg lastig. Het is wel duidelijk te zien dat er veel ouders samen met hun kind aan het lezen zijn. Fantastisch om te horen
hoe de kinderen langzaam aan de woorden niet meer hakken, maar al vloeiend beginnen te lezen. TOP!
Met rekenen zijn we begonnen met plus en min sommen te maken t/m 20.
Donderdag 15 december gaan de kinderen naar het sprookje Berend Bommel in de Postwagen. De voorstelling begint
om 10.30 uur. De groepen 3 en 4 worden met de bus gebracht. Die dag is er een continurooster tot 13.30. Niet
vergeten extra overblijf eten mee te geven.
Fijn weekend.
Afgelopen maandag hadden we een fantastisch Sinterklaasfeest. We hebben Sint wakker gemaakt op het plein en hij had
heerlijk in de caravan geslapen. Het paard was gelukkig op tijd weer helemaal beter. Eind goed, al goed! Sinterklaas heeft
erg van ons optreden genoten en de kinderen gingen naar huis met een mooie diabolo. Dat wordt goed oefenen!
Na het sinterklaasfeest kregen wij het bericht dat Loesine de dag erna al voor het laatst bij ons in de klas zou zijn.
Loesine haar moeder mag niet langer in Nederland blijven en is afgelopen woensdag samen met Loesine en haar zusje
vertrokken naar Armenië. Dit was voor iedereen een grote schok en we hebben ons best gedaan om het zo goed en
duidelijk mogelijk uit te leggen aan de kinderen. Best heel lastig natuurlijk. De kinderen hebben dinsdag nog een mooi
afscheidsboek voor Loesine gemaakt met tekeningen en foto‟s. Ook kreeg ze een mooie kaart en kadootjes mee. Wij
wensen Loesine en haar familie al het beste toe en zullen haar zeker gaan missen!!
Donderdag 15 december gaan we naar het Sprookje! De groepen 3 en 4 gaan met de bus. Aangezien het Sprookje ook
een deel van de middagpauze bestrijkt, volgen de leerlingen van deze die dag een continurooster van 8.30 tot 13.30 uur.
Daarna zijn ze vrij.
Het was weer een bijzondere dag afgelopen maandag. De aankomst was, net als in voorgaande jaren, weer erg speciaal.
Ook in de klas en op bezoek bij Sinterklaas was het bijzonder gezellig. Op de site staan weer enige foto‟s
Met rekenen zijn we momenteel bezig met (analoog) klokkijken. Het zou fijn zijn als u hier thuis ook (spelenderwijs)
mee aan het oefenen gaat.
Volgende week donderdag hebben de kinderen een continue rooster. Om 13.30 zijn de kinderen vrij. We eten allemaal
ons broodje op school, dit in verband met het uitje naar het sprookje in de Postwagen. (zie bovenstaand)
Vrijdag gaat het woordpakket weer mee naar huis. Op donderdag 12 januari is het controledictee.
We wensen iedereen een fijn weekend.
Wat een feest was het maandag! We hebben Sinterklaas mogen wekken en hij snurkte zelfs… En ‟s avonds natuurlijk
pakjesavond! Een hele enerverende week!
Deze week zijn we ook weer gestart met het circuit, er worden prachtige dingen gemaakt, super!
Volgende week donderdag hebben de kinderen een continue rooster. Om 13.30 zijn de kinderen vrij. We eten allemaal
ons broodje op school, dit in verband met het uitje naar het sprookje in de Postwagen. (zie bovenstaand)
We zijn met rekenen bezig met klokkijken: halve uren, kwartieren, etc. Dit is voor sommige kinderen nog heel lastig!
Graag oefenen! Kwart voor.., kwart over.., half… (lastig welk uur).
We hebben de „kast in ons hoofd‟ weer vol gezet met ei-woorden. Dat zijn echt woorden waar geen trucjes voor zijn.
Dus: de „ij-kast‟ moest dicht, en de „ei‟-kast moest open! (uw kind weet als het goed is waar dit over gaat..)
Vrijdag gaat het woordpakket weer mee naar huis. Op donderdag 12 januari is het controledictee.
Een heel fijn weekend!
Het was een mooie Sinterklaasviering. Mooie surprises, mooie kadootjes! De kinderen hebben genoten.
Volgende week donderdag hebben de kinderen een continue rooster. Om 13.30 zijn de kinderen vrij. We eten allemaal
ons broodje op school, dit in verband met het uitje naar het sprookje in de Postwagen. (zie bovenstaand)
Juf Joke is ziek, beterschap!
Een fijn weekend allemaal.
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Maandagochtend was het supergezellig in de klas. Er waren prachtige surprises gemaakt. Een feest voor het oog! Ook de
gedichten waren erg mooi.
Alle leerlingen uit 5b/6b hebben een voorbereidingsformulier mee gekregen over de te houden spreekbeurt. Op het
stencil staat ook de datum wanneer ze hun spreekbeurt hebben.
Groep 6b heeft aanstaande woensdag het woordpakket dictee over WP3.
Groep 5b heeft vrijdag het dictee over WP3.
In groep 6 rekenen we met geldbedragen tot € 1000,-. Ook leren we in te schatten hoe zwaar iets weegt en hoeveel
liter of ml. iets is. Bij taal oefenen en leren we wat voegwoorden zijn en wanneer je welk voegwoord gebruikt.
In groep 5 leren en oefenen we hoe je de werkelijke afstand uit kunt rekenen op een kaart met behulp van een liniaal en
we rekenen tot 1000. Bij taal hebben we geleerd wanneer we een komma moeten plaatsen en oefenen we de verleden
en tegenwoordige tijd van werkwoorden.
Volgende week donderdag hebben de kinderen een continue rooster. Om 13.30 zijn de kinderen vrij. We eten allemaal
ons broodje op school, dit in verband met het uitje naar het sprookje in de Postwagen. (zie bovenstaand)
Maandag 5 december hebben we een gezellig sinterklaasfeest gevierd. Nadat we de enige echte Sinterklaas verwelkomd
hebben met een welkomstlied, hebben we superleuke surprises uitgepakt en gedichtjes voorgelezen. De groepjes
kinderen die presentaties hebben voorbereid, hebben het feest nog leuker gemaakt.
Waar we deze week verder aan hebben gewerkt?: Grote aftreksommen en vermenigvuldigingen, oppervlakteberekening
en verhoudingstabellen, metriek stelsel en verhaaltjessommen, voornaamwoorden en oefenen met woordpakket 3,
tegenstelling en verwijswoorden, werken in Nederland en topografie, Romeinen en nog veel meer.
Dinsdag heeft iedereen woordpakket 3 mee naar huis gekregen. Er liggen nog een paar exemplaren in school. Niet
meegenomen?.....
Veel kinderen hebben inmiddels al een boekenspreekbeurt gehad. De voorbereiding is goed en de presentaties zijn
leuk om naar te luisteren. Na afloop van de boekenspreekbeurt worden tips en verslagjes die zijn geschreven door
kinderen die dat leuk vinden meegegeven.
Aanstaande donderdag gaan we (lopend) naar het Sprookje in Tolbert. Er is die dag een continue rooster tot 13.30 uur.
Allemaal even een lunchpakketje meenemen!
Wat was het een leuk en gezellig Sinterklaasfeest maandag! De surprises en gedichten waren heel erg mooi!
We zijn heel erg trots op Iris Boer. Ze heeft het goed gedaan bij het voorleeskampioenschap.
Donderdag is er een continurooster i.v.m. het sprookje in Tolbert. De kinderen zijn om 13:30 vrij. Graag lunch
meegeven dus.
Bij rekenen zijn we bezig met breuken in een verhoudingstabel en met staartdelingen.
De signaalwoordentoets is erg goed gemaakt! Goed gedaan kinderen (en ouders)!
Dinsdag 13 december is er een toets over natuur en techniek (Naut). De samenvatting is deze week meegegeven.
Niet vergeten: 21 december toets van Engels, 22 december controledictee woordpakket 4.
Deze week zijn er extra 10-minutengesprekken geweest. Het waren leuke en zinvolle gesprekken!
De kinderen hebben de klas versierd. Hierdoor zij wij al helemaal in kerstsfeer!
Goed weekend!
Wat een fantastisch gezellige sinterklaas-ochtend hebben we gehad. Prachtige surprises en mooie gedichten en een
gezellige sfeer .
De klas wordt inmiddels omgetoverd in een prachtige kerstsfeer. Ondertussen hebben we hard gewerkt. Onze TOPOkaart van de Benelux is al mee naar huis. We hebben immers twee toetsen op 22 december (dictee en topo), dus dan
kunnen we alvast gaan oefenen.
Donderdagmiddag hebben we het voorleeskampioenschap gehouden. Leon heeft heel goed zijn best gedaan, samen met
Iris en Marit. Uiteindelijk heeft hij gewonnen. Gefeliciteerd Leon! In januari/februari mag hij gaan strijden tegen de andere
schoolkampioenen in Leek. Wij zijn trots op hem. Juf Dini en juf Grieta bedankt voor het jureren.
Dinsdag 13 december hebben we de toets van Natuur, thema 1. De samenvatting is al mee naar huis.
Donderdagochtend gaan we naar het Sprookje in De postwagen. Wie wil er met ons mee wandelen? Wij gaan dan tot
13.30 uur naar school en hebben ‟s middags vrij. Vrijdagmiddag hebben we het sprookje op school.
Maandagmiddag 19 december gaan we kerststukjes maken. Juf Dini komt ons gezellig helpen. Verzamelen jullie alvast
kerstspulletjes?
Wij wensen iedereen een fijn weekend!
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Het was een groot succes. Het Sinterklaasfeest in groep 8. De cadeaus waren zeer mooi ingepakt als surprise, de fraaie
gedichten werden goed voorgelezen. Het was een dus een geslaagd feest. Toen kwam ook nog eens een keer Sinterklaas
met z‟n Pieten in de klas. Het kon niet op. Volgens ons komen we in de zomer nog strooigoed tegen.
Nu zijn we dan alweer de klas in een Kerststemming aan het brengen. Met de Kerstboom, lampjes en allerlei
versieringen.
Er wordt ook wel degelijk nog lesgegeven en geleerd. Want vrijdag 16 december is er een aardrijkskundetoets over
Amerika. En dinsdag 20 december een controledictee van spelling, hoofdstuk 4. Donderdag 15 december is de
spreekbeurt van Ivar en Niels.
Afgelopen donderdag hebben we de finale gehad van de Voorleeskampioenschappen van onze school. De deelnemers
waren: van groep 7a Iris, 7b Leon en 8 Marit. Leon werd door de jury gekozen als winnaar. Gefeliciteerd. En natuurlijk
juf Grieta en juf Dini heel hartelijk bedankt.

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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