Voor uw agenda
Hierbij een opsomming van margemomenten in januari 2017:
 Maandagmiddag 16 januari – Sterrengroep
 Dinsdagmiddag 17 januari – Wolkengroep + groep 3A en groep 4A
 Donderdagmiddag 19 januari – Zonnegroep + groep 3B en groep 4B
Hoofdluiscontrole
Dinsdag 17 januari worden alle leerlingen
gecontroleerd op hoofdluis en neten. Liever geen gel
in het haar.

maandag 16 januari
teamvergadering – 15.30 uur

dinsdag 17 januari
hoofdluiscontrole – 8.30 uur

woensdag 18 januari
middenbouwoverleg – 13.00 uur

donderdag 19 januari
directieoverleg – 9.00 – 16.00 uur

Wijziging computeromgeving Westerwijs
Alle scholen van Westerwijs gaan in de komende weken een overstap maken
met betrekking tot hun netwerkinrichting (computers). Onze school gaat deze overstap in de tweede week van februari
maken.
De laatste 10 jaar maakten wij gebruik van Brinbox. Na de
overstap wordt dat MOO (Mijn Omgeving Online)
MOO is de persoonlijke online leer- en werkomgeving voor
het onderwijs. Het startportaal geeft ons toegang tot alle
relevante online informatie, toepassingen en
communicatiemogelijkheden, kent immers al ruim 400.000
gebruikers.
Tijdens de overstapdagen op 7, 8 en 9 februari is de kans
aanwezig dat we (deels) digitaal niet bereikbaar zijn.
EU-fruitlevering voor de komende week
De volgorde van de foto’s is ook de consumptievolgorde. Woensdag eten de kinderen waspeen, donderdag een appel en
vrijdag een kiwi. Voor de komende week ontvangen we:
1. Waspeen

2. Appel
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SCHOOLSCHAAKKAMPIOENSCHAPPEN

De schaakclub Leek e.o. organiseert het kampioenschap schoolschaken voor de basisscholen. De wedstrijden worden
gehouden op - zaterdag 11 februari 2017 – in De Balkhoeve aan de Waezenburglaan 57 te Leek ( bij de Lindenborg). We
starten om 13.30 uur, en het zal duren tot ong. 17.00 uur. Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen zich opgeven bij meester
Jeroen. Graag op dit mailadres: j.moser@westerwijs.nl Ik kijk dan hoeveel deelnemers er zijn en ga dan een indeling maken
voor een/ de team(s). Ieder team bestaat uit 4 deelnemers.
SCHOOLDAMTOERNOOI

We gaan weer starten met het damtoernooi voor basisscholen in de regio Westerkwartier. Het Welpentoernooi (groep 5
en 6) is op woensdagmiddag 15 februari (13.30 uur). En het Pupillentoernooi (groep 7 en 8) is op woensdagmiddag 1 maart
(13.30). Beide toernooien zullen worden gehouden in Het Sportcentrum te Leek.
Wie mee wil doen kan zich vanaf nu opgeven bij meester Jeroen. Graag op dit mailadres: j.moser@westerwijs.nl Net als bij
schaken kijk ik dan hoeveel deelnemers er zijn en welke teams (4 spelers) er kunnen worden gevormd.
















Een heel goed 2017!
We werken over het boek Kikker in de kou.
De kinderen zijn al druk aan het werk met allerlei opdrachten.
Op het digibord hebben we het boek ook bekeken en allerlei spelletjes met letters / cijfers e.d. gedaan. Bijvoorbeeld:
waar zie je de dunste / dikste Kikker.
Vanaf maandag hebben we een nieuw klasgenootje. Ze komt uit Eritrea en heet Suzana Tekleweyni Gebremedhen.
Welkom Suzana!
We wensen iedereen nog een fijn en gelukkig 2017 toe!
Juf Aly heeft nog niet haar werkzaamheden kunnen oppakken.
Ze werd deze week vervangen door juf Bianca.
Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema over de Noord- en Zuidpool.
We weten nu dat op de Noordpool ijsberen leven en op de Zuidpool pinguïns.
Het is daar hééél erg koud! In de klas hebben we een mooie film over ijsberen gezien en we hebben proefjes gedaan met
water dat we lieten bevriezen en dooien met strooizout. Boekjes, plaatjes etc. over dit thema zijn natuurlijk welkom!
Komende dinsdagmiddag is de Wolkengroep i.v.m. een margemiddag vrij!
Een sterretje op je neus, een sterretje op je wang, ik wens je veel geluk, het hele jaar lang.
Voor iedereen nog de beste wensen voor 2017.
Maandagmiddag is de Sterrengroep vrij.
Juf Bianca komt dinsdag in de groep.
Welkom bij ons in de groep Kevin Biegel.
We werken over de winter volgende week.
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Allereest de beste wensen voor 2017! Alle kinderen zijn terug gekomen met 10 vingers. Erg fijn! Kunnen we er weer
hard tegen aan.
We zijn deze week begonnen met kern 6. De laatste letters worden in kern 6 aangeleerd. Deze week hebben we de g,
au en ui behandeld. Daarnaast hebben de kinderen voor het eerst een eigen verhaal geschreven met als titel: kip te koop.
De resultaten zijn verbluffend.
Met rekenen hebben we geleerd om bedragen t/m 20 euro samen te stellen en hebben we kennis gemaakt met
ruimtelijke figuren.
NIET VERGETEN: Dinsdagmiddag 17 januari hebben de kinderen van groep 3A margemiddag! Fijn weekend!






Wat is er goed geoefend in de vakantie! Super!!
Deze week hebben we de au en de ui geleerd. Nog maar twee letters te gaan.
Donderdagmiddag 19 januari heeft groep 3b een margemiddag
Fijn weekend!



De vakantie zit er weer op. We gaan er weer vol energie tegenaan! Hebben allemaal een ander plekje gekregen en het
leukste van alles is misschien wel dat we van nu af aan met vulpen gaan schrijven.
In februari gaan we een begin maken met het houden van spreekbeurten. Meester Jantinus heeft de eerste spreekbeurt
gehouden.
Het is de bedoeling dat het niet al te ingewikkeld wordt. Zoek de onderwerpen "dicht bij huis" zoals bijv. Je huisdier, Je
hobby, Je mooiste vakantie of gewoon over jezelf. Een ander onderwerp mag natuurlijk ook. Binnenkort krijgen de
kinderen een lijst mee met tips over het houden van een spreekbeurt, daarop staat ook de datum vermeld wanneer de
spreekbeurt gehouden moet worden.
Vanaf nu gaan alle kinderen van de groepen 4 na afloop van de gymles douchen. Een paar kinderen waren de handdoek
vergeten. Wilt u er even op letten dat er een handdoek in de gymtas meegaat.
Op vrijdag 20 januari is de tafeltoets. Deze is op tempo. De tafels 2 en 10 worden getoetst
We wensen iedereen een fijn weekend.














We zijn weer gestart met een nieuw jaar! Wat is er veel geoefend in de vakantie! Sommige kinderen zijn erg gegroeid,
letterlijk en figuurlijk, top!
We hadden direct al twee toets momenten, we staan niet stil.. de rekentoets van de methode en het controledictee
hadden we deze week. Ze zijn goed gemaakt.
In de moederaap staat een oproep voor het ‘voorleesontbijt’, wat dit jaar omgetoverd is tot ‘high-tea’! Graag
aanmeldingen doorgeven aan juf Paula of juf Elske, mailen mag ook: E.vandermolen@westerwijs.nl
In februari starten we met spreekbeurten! Hartstikke leuk! Juf trapt af met een spreekbeurt over zichzelf. Het
onderwerp voor de kinderen is vrij naar keuze (iets wat dichtbij ligt is misschien fijn) en er wordt natuurlijk nog geen
beoordeling aan gegeven. Het is alleen om de kinderen te laten wennen hoe het is om voor hun groep te spreken.
Binnenkort gaat er een indeling mee naar huis wanneer uw kind aan de beurt is. Heeft u vragen: komt u maar!
Op vrijdag 20 januari is de tafeltoets. Deze is op tempo. De tafels 2 en 10 worden getoetst.
Sinds deze week wordt er gedoucht na het gymmen. Heel erg leuk en gezellig! In de klas hebben we besproken dat het
genoeg is om alleen even af te spoelen. Het haar hoeft, bij de meisjes en een aantal jongens, niet helemaal nat en een heel
shampoo- en inzeepfestijn is ook niet beslist noodzakelijk.. Het hoofdstuk hygiëne is in de klas onderwerp van gesprek
geweest.
Voor nu: fijn (sneeuw)weekend!



We wensen iedereen nog een fijn en gelukkig 2017 toe!







We zijn gestart met de spreekbeurten. Aanstaande dinsdag heeft Giel zijn spreekbeurt en aanstaande donderdag Milad.
Aankomende week starten de Cito’s. het is prettig voor het kind als hij/zij hier goed uitgerust aan kan beginnen.
Vanaf 30 januari gaat we groep 5 overhoren over hun tafelkennis. We starten dan met de tafel van 6.
Groep 6 heeft een herkansing van de Topotoets aanstaande vrijdag.
Beide groepen hebben de woordpakketten over H4 meegekregen naar huis. Datum voor het dictee volgt. Zal over 2
weken zijn.
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Om te beginnen: Alle ouders en andere "Nijenoertfans" : Een heel gelukkig 2017 gewenst!.
Goede voornemens...ach, plannen en voornemens zijn er het hele jaar door en we proberen ze allemaal uit te voeren en
waar te maken.
Maandag hebben we geluisterd naar de "vakantie-en-vuurwerkverhalen " Het was daarna even weer wennen om aan de
slag te gaan in school. De concentratie en het werktempo moesten even weer scherp gesteld worden. Dat is gelukkig
goed gelukt.
Alle kinderen hebben een aanmeldingsformuliertje meegekregen met informatie over aanmelding voor het
volleybaltoernooi. Aanmelden kan tot uiterlijk 19 januari bij juf Odette.
Om alle ouders te informeren over onze deelname aan het "fruit-voor-in-de-pauze" project, hebben we brochures
meegegeven.
Aanstaande maandag gaat het woordpakket van thema 4 mee naar huis. Het controledictee staat gepland voor maandag
30 januari.
De resultaten van de toetsen van geschiedenis en Engels staan in het ouderportaal. De scores waren prima!
De komende weken zijn de Cito-toetsen. De resultaten daarvan worden meegenomen in de plaatsingswijzer. Deze
plaatsingswijzer bepaalt mede de middelbare schoolkeuze. Dit is een drukke periode, dus zorg alstublieft voor voldoende
nachtrust.
Er passeren in de klas soms onderdelen uit voorgaande schooljaren de revue die sommige kinderen nog niet zo goed
beheersen. Hierbij kunt u denken aan bepaalde rekenonderdelen of spellingstrategieën. In de klas besteden wij veel
aandacht aan het versterken van deze punten. Daarnaast kan uw kind thuis via Snappet deze onderdelen ook nog extra
oefenen.
Op donderdag 26 januari is het controledictee voor woordpakket 5.
Iedereen heeft informatie meegekregen over het volleybaltoernooi. Opgave kan bij juf Odette.
De opgave voor het dam- en schaaktoernooi kan bij meester Jeroen.
Goed weekend!
We zijn het nieuwe jaar weer fris gestart. We hebben elkaar allemaal een gezond, vrolijk en leerzaam nieuwjaar gewenst
en zijn alweer volop aan de slag.
De taaltoets is donderdag afgenomen. De scores staan zo snel als mogelijk in ParnasSys.
De indeling voor de boekbesprekingen is ook gemaakt. Deze hangt achter in de klas. Over twee weken zijn Pien en Imad
aan de beurt. Succes met de voorbereidingen!
Volgende week starten we met de Cito-toetsen. Een drukke periode, dus zorg voor voldoende nachtrust.
Op 26 januari is het controle dictee voor woordpakket 5. Iedereen heeft het woordpakket inmiddels thuis.
Iedereen heeft informatie mee gekregen over het volleybaltoernooi. Opgave kan bij juf Odette.
De opgave voor het dam- en schaaktoernooi kan bij meester Jeroen.
Fijn weekend allemaal.
We zijn het jaar weer begonnen. Hier en daar nog met een onwillig darmstelsel of een griepje, maar we gaan er wel
weer voor. Deze periode is natuurlijk erg belangrijk voor het vo. We wensen ieder een mooi en succesvol nieuwjaar
toe.
Volgende week donderdag 19 januari gaan we naar de DOE DAG van de Nijeborg. De gehele klas wordt dan om 12.45
uur voor de ingang van de Nijeborg verwacht. Deze activiteiten duren tot ongeveer 14.45 uur, dus daarna gaan we
gewoon weer naar school terug. Wie van de ouders vindt het leuk om mee te gaan? Graag even een bericht aan meester
Jeroen.
Een paar data voor de aankomende toetsen: Engels woensdag 25 januari, controledictee spelling dinsdag 31 januari, Naut
donderdag 2 februari.

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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