Wijziging datum seizoensluiting
De eerstvolgende seizoensluiting is verplaatst naar woensdag 15 februari.
Voorlees High Tea
Voorgaande jaren organiseerden we in de maand januari altijd een
voorleesontbijt. We hebben gemeend hier dit jaar een ander tintje aan te
geven. Het voorleesevenement wordt verplaatst naar de dinsdagmiddag en wel
in de vorm van een High Tea.

maandag 23 januari
MR-vergadering – 19.30 uur

dinsdag 23 januari
voorlees High Tea – ‘s middags

Woensdagochtend telefoonstoring
Afgelopen woensdagochtend heeft er voor een korte duur een telefoonstoring
voor gedaan. Daardoor waren we op sommige momenten niet goed bereikbaar.
Excuses voor het ongemak.

woensdag 25 januari
teamvergadering – 13.00 uur

donderdag 26 januari
directieoverleg – 9.00 – 11.45 uur

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. Peer

3. Mango (6 lln. per mango)

Van de oudervereniging (OV)
Herinnering betalen schoolfonds en schoolreis
Uit de administratie blijkt dat een grote groep ouder(s) verzorger(s) het schoolfonds en de bijdrage voor de schoolreis nog
niet heeft betaald. Indien u dit nog niet heeft voldaan wilt u dit bedrag dan zo spoedig mogelijk overmaken.
Het rekeningnummer is NL16INGB0008418265 t.n.v. Oudervereniging OBS De Nijenoert. Vergeet alstublieft niet de
volledige naam én de groep van het kind erbij te vermelden!
Hieronder kunt u zien hoe het bedrag is opgebouwd:
Groep
Schoolfonds
Schoolreis
1 en 2
€ 25,€ 14,3, 4 en 5
€ 25,€ 25,6
€ 25,€ 35,7
€ 25,€ 40,8
€ 25,€ 74,-

Totaalbedrag

€ 39,€ 50,€ 60,€ 65,€ 99,-

Indien u nog vragen heeft dan kunt u mij bereiken via de mail: lauraheijs@gmail.com.
Hartelijke groet,
Laura Heijs (penningmeester oudervereniging).
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Donderdag geen invallers
Wanneer groepsleerkrachten zich ’s ochtends bij Peter Pijlman ziek melden (rond 6.45 uur), is er daarna direct contact
tussen hem en Slim Personeelsbemiddeling in Groningen. Dit bedrijf verzorgt de vervanging van afwezige personeelsleden van
veel onderwijsbesturen in het noorden van Nederland.
Donderdag jl. waren twee verzoeken voor het bemiddelen van een invaller voor onze school. Er waren twee zieke
personeelsleden. Slim ging daarna op zoek naar invallers. Om 7.40 uur meldde Slim dat er geen invallers beschikbaar waren.
Donderochtend hebben we dat intern kunnen oplossen voor groep 4B. Peter Pijlman was de invaller.
Jammer genoeg lukte dat niet voor groep 8. Na een kort overleg is besloten ouders via de groepsapp te informeren dat er
geen school is voor de leerlingen van groep 8. Dat vinden we erg jammer. Echter, er was geen andere oplossing.
Hopelijk komen we niet weer voor een dergelijk situatie te staan.
De kinderen van groep 8 konden ’s middag gelukkig wel naar de Doe-middag van RSG de Borgen. Dit was mogelijk door de
inzet van enkele ouders. Langs deze weg willen we de ouders hiervoor hartelijk bedanken.
Tot slot willen wij de ouders, die niet in de groepsapp zijn opgenomen, oproepen zich daarvoor toch aan te melden. Het is
gebleken dat u snel geïnformeerd wordt in situaties, zoals hierboven is beschreven.
Personele wisseling groep5A
Deze week hebben de ouders van groep 5A een brief ontvangen m.b.t. de personele wisseling in deze groep. In de brief zijn
de ouders op de hoogte gebracht dat juf Joke vanaf woensdag 9 januari niet meer werkzaam is aan onze school. Meester
Michiel de Jong heeft haar plaats ingenomen.
De wijziging is voor velen (vooral de ouders) een beetje uit de lucht komen vallen. De ouders van groep 5A worden
binnenkort uitgenodigd voor in informatieavond n.a.v. deze personele wisseling.
















De leefstijl les ging over blij zijn en waar je blij van wordt. Samen spelen, vrienden zijn, iets lekkers eten: daar worden ze
blij van. Hoe maak je een ander blij en iemand aan het lachen, daar hebben we het ook over gehad.
Dinsdagmiddag begint om 14.00 uur de high tea. Twee moeders van onze groep gaan allebei de helft van een
prentenboek voorlezen. Het zijn Ramona, de moeder van Maud en Silvette, de moeder van Jezebel. Deze dames hebben
als kleuter bij mij, Jeannette, in de klas gezeten. Wie heeft er een theepotje voor ons te leen voor de high tea
leesmiddag? De kinderen mogen zelf een theekopje meenemen van huis. Graag maandag al meenemen.
We werken over Kikker in de kou en de winter.
We hebben twee nieuwe kinderen bij ons in de groep. Het zijn Noa en Saron.
Saron komt uit Eritrea en spreekt nog geen Nederlands. Maar we zien al wel dat ze met veel plezier naar school gaat.
We wensen beide meisjes een fijne tijd op de Nijenoert toe.
Komende dinsdagmiddag organiseren we in alle groepen een voorleesmiddag. De oma van onze stagiaire Esmée komt
dan bij ons voorlezen. Deze oma komt uit Finland en heeft deze week al allerlei spullen zoals sloffen gemaakt van de
vacht van rendieren aan ons laten zien. Heel leuk!
Na het voorlezen gaan we met alle kinderen theedrinken en krijgen ze wat lekkers. Wie heeft er voor dinsdagmiddag
een theepotje te leen? De kinderen mogen zelf een theekopje meenemen van huis. Dan kunnen we er een echte high tea
van maken.
Graag maandag al meegeven.
De Leefstijl les ging deze week over blij zijn en hoe je een ander blij kunt maken. Samen spelen daar werd iedereen wel
blij van. Soms ken je iemand nog niet goed en dan is het soms moeilijk om samen te spelen. Daar hadden we een boekje
over gelezen.
We zijn bezig geweest met Leefstijl. Deze les ging over blij zijn en waar je blij van wordt.
Samen spelen, iets krijgen of samen een spelletje doen en dan winnen. Ook hoe je een ander blij kunt maken en hoe
maak je iemand anders aan het lachen.
Welkom bij ons in de groep Hosee. Hij komt uit Eritrea en woont nu in Leek.
Dinsdagmiddag organiseren we een High Tea voorleesmiddag. Juf Riek komt voorlezen.
De kinderen mogen zelf een theekopje meenemen van huis. En wie heeft er een theepotje voor ons te leen voor die
middag? Graag maandag kopje al meenemen.
Leuk boek deze week: Kan ik er ook nog bij? en Snoetje krijgt een vriendje.
Deze week CITO woordenschat afgenomen. Volgende week CITO rekenen. De kinderen hebben heel goed hun best
gedaan. Een trotse juf hier.
Deze week de laatste letters behandeld. De letter f, ui en ei. Nu heel veel oefenen. Kilometers maken noemen we dat.
Zodat we letters en woorden automatiseren.
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Volgende week dinsdag kunnen de kinderen ’s middags genieten van een high tea voorleesmiddag. Wie er komt
voorlezen is voor de kinderen nog niet bekend. Ik kan je wel alvast verklappen dat het een hele grote, leuke verrassing
wordt.
Leuk nieuws! Silven is een grote broer geworden op 14 januari van Fleur. Gefeliciteerd! We hopen Fleur snel een keer in
de klas te mogen bewonderen.
Leefstijl: het doel van leefstijl is om eerst aan de aandacht van de sfeer in de groep te werken. Zorgen dat de kinderen
zich op hun gemak voelen. We hebben besproken wie we zijn en wat je allemaal al kan. Samen hebben we afspraken
gemaakt waar iedereen zich aan probeert te houden. Communiceren is erg belangrijk. Hoe stel je een vraag?
Uitgestelde aandacht. Wat is dat en hoe ga ik daarmee om. Dat is voor veel kinderen erg lastig; Ik snap het niet en jij
moet mij nu helpen! Wat doe je dan?
Luister naar elkaar en toon interesse. Wat doet een complimentje met je.
We hebben gemerkt dat héél véél kinderen héél hard aan het oefenen zijn. Ga zo door! Wij zijn heel trots op jullie!
Leefstijl: in thema 2 hebben wij het gehad over luisteren. Hoe laat je zien dat je luistert? Ook hebben we gekeken hoe je
vragen stelt op een vriendelijke manier. En we hebben het gehad over het verschil tussen opscheppen en vertellen waar
je goed in bent. Juf kon heel goed opscheppen! Op het prikbord bij het gymnastiek lokaal hangen onze werkjes die te
maken hadden met thema 1. Kom gerust eens kijken!
Deze week hebben we de allerlaatste letter geleerd! We kennen nu alle letters!! Nu goed blijven oefenen zodat alle
letters worden geautomatiseerd.
Met rekenen hebben we deze week blok 6 afgerond. De kinderen kunnen allemaal heel goed klokkijken (de hele uren).
Vraag uw kind er maar eens naar. Volgende week beginnen we met blok 7.
Volgende week dinsdag kunnen de kinderen ’s middags genieten van een high tea voorleesmiddag. Wie er komt
voorlezen is voor de kinderen nog niet bekend. Ik kan je wel alvast verklappen dat het een hele grote, leuke verassing
wordt
Fijn weekend!
Met leefstijl hebben we het gehad over luisteren naar elkaar, aardige dingen zeggen tegen elkaar en of je altijd eerlijk
moet zijn over bijvoorbeeld iemands kleren of fiets of haar.
Dinsdagmiddag hebben we een voorlees high-tea. In de volgende nieuwsbrief leest u onze bevindingen hierover.
Van de week hebben de leerlingen van groep 4a een papier meegekregen waarop informatie staat over het houden van
een spreekbeurt. De datum wanneer de spreekbeurt gehouden wordt staat boven aan het papier. Mochten er nog
vragen over zijn, dan graag even contact opnemen met meester Jantinus.
Volgende week nemen we cito-begrijpend luisteren af.
We wensen iedereen een fijn weekend.
Dinsdagmiddag 24 januari hebben we een voorlees high-tea. Er zal dan worden voorgelezen onder het genot van een
hapje en een drankje.
Met leefstijl hebben we het gehad over luisteren naar elkaar, aardige dingen zeggen tegen elkaar en of je altijd eerlijk
moet zijn over bijvoorbeeld iemands kleren of fiets of haar.
Deze week hebben we veel gerekend met klokkijken. Het klokkijken gaat steeds beter! Het is nog wel lastig om uit te
rekenen hoe laat het bijvoorbeeld over anderhalf uur is. Goed blijven oefenen dus!
Volgende week nemen we CITO-begrijpend luisteren af.
Fijn weekend!
Deze week zijn we met CITO begonnen
De kinderen hebben deze week een huiswerkblad van de digitale tijden mee naar huis gekregen, woensdag moet het blad
terug op school zijn.
We zijn begonnen met de boekbesprekingen, nog niet iedereen heeft zich ingeschreven, denkt u hier aan?
Aanstaande maandag krijgen de kinderen de samenvatting van geschiedenis mee naar huis om te leren. De toets is
maandag 30 januari.
Met leefstijl hebben we het over gevoelens. Wat doe je als je boos bent, hoe kun je kalm worden zonder de verkeerde
dingen te zeggen waar je later spijt van krijgt.
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De afgelopen week hebben we de Cito woordenschat en rekenen afgerond. Volgende week starten we met begrijpend
lezen en spelling.
Dinsdagochtend kijken we naar een voorstelling bij ons op school. ’s middags hebben we in de klas een voorlees high-tea.
Maandag heeft Jasmine haar spreekbeurt en donderdag Yahya.
Vanaf maandag worden de leerlingen van groep 5 getoetst op hun tafelkennis. We beginnen met de tafel van 6.
Bij de lessen Leefstijl gaat het over wat je denkt, voelt of vindt. De kinderen leren dit te herkennen en te begrijpen bij
zichzelf en bij anderen. Wat is het exacte gevoel van bijv. boosheid en hoe ga je dit verwoorden.
Op dit moment wordt er bijna dagelijks gewerkt aan een (deel van een) Cito-toets. De Cito-toets voor spelling is klaar,
woordenschat ook. Volgende week zijn rekenen en wiskunde en begrijpend lezen aan de beurt. De resultaten van de
toetsen worden vermeld in het rapport dat de kinderen op 13 februari mee naar huis krijgen. Daarnaast worden de
resultaten opgeslagen in de Plaatsingswijzer, een systeem dat indicaties aangeeft voor de plaatsing van kinderen in het
voortgezet onderwijs, na groep 8.
Afgelopen maandag hebben alle kinderen woordpakket 4 mee naar huis gekregen. Het controledictee wordt afgenomen
op 30 januari. Vier dagen later liggen er nog steeds vijf pakketjes in school. En ze zijn van niemand....Vreemd....Het
betekent toch echt dat er op dit moment vijf kinderen thuis niet oefenen. En dat is wel erg jammer, want de
spellingafspraken worden steeds lastiger. Dus thuis oefenen, het liefst met een beetje hulp van vader of moeder, is
belangrijk.
Op allerlei momenten in de week besteden we aandacht aan de manier waarop we op een goede manier met elkaar
omgaan. We hebben afspraken gemaakt en lossen probleempjes op. Onze methode, die de sociale- en emotionele
ontwikkeling begeleidt, heet Leefstijl. Als extra oefening van de dagelijkse praktijk wordt op dit moment gewerkt aan het
onderwerp "Ken je dit gevoel?". In dit thema komen" lichaamstaal", "spijt", "jaloers" en "lachen is aanstekelijk "aan bod.
Aanstaande dinsdag wordt een beetje anders dan anders. 's Morgens gaan we een theatervoorstelling bekijken in school,
's middags wordt in alle groepen een "voorlees-high-tea" georganiseerd. We ontvangen dan een voorleesgast.
Het dictee van woordpakket 5 wordt verplaatst naar 9 februari. Dit i.v.m. de citotoetsen die we in deze periode
afnemen.
Bij Leefstijl gaat het over praten en luisteren, via woorden maar ook via lichaamstaal. Daarnaast komt het versturen van
tekstberichtjes per telefoon of computer aan bod.
Komende week de Cito-toets van rekenen (redactiesommen) en spelling. De kinderen kunnen hiervoor thuis alvast even
warmdraaien met behulp van Snappet. Hierbij kunnen de leerdoelen van elk vakgebied bijvoorbeeld een startpunt zijn.
Dinsdagmiddag hebben we in de klas een High Tea. Dat wordt vast lekker en gezellig!
In het circuit van donderdagmiddag wordt onder andere lekker gekookt. De moeders van Marit, Iris Boer, Niene en Lara
hebben zich voor de eerste weken beschikbaar gesteld om te helpen. Bedankt daarvoor! De kinderen vinden het erg
leuk!
Goed weekend iedereen!



Op maandagmiddag doen we circuit. We hebben de afgelopen weken heerlijke soep gekookt; groentesoep en
tomatensoep! Irma en Suzanne, alvast bedankt voor jullie hulp. Voor de aankomende weken zoeken we nog steeds
vaders en/of moeders die het koken willen begeleiden.
We zijn deze week gestart met de Cito toetsen. Spelling en rekenen zijn af. Goed gewerkt hoor! Volgende week is Cito
woordenschat aan de beurt.
Volgende week dinsdag is juf Elvera alweer voor het laatst bij ons in de groep. We vonden het erg gezellig met haar en
wensen haar succes met het vervolg van haar studie.
Door de Cito-toetsen komen de andere lessen soms wat in de knel. We hebben besloten om het dictee over
woordpakket 5 uit te stellen, omdat we nog niet alle lessen hebben gehad. De geplande datum is nu:
9 februari (in plaats van 26 januari). Toevallig staat er dan ook weer een topo-toets gepland.
Met leefstijl hebben we het uitvoerig gehad over complimentjesgeven, maar vooral over ‘wat dat met je doet’.
Is een complimentje wel gemeend? Voel je je soms wat ongemakkelijk als iemand je een complimentje geeft? Ook hebben
we gesproken over het ‘praten’ via de chat? Wat een verschil met lijfelijk met elkaar praten. Lichaamstaal is oh zo
belangrijk bij het communiceren!
Fijn weekend allemaal!





Meester Jeroen is ziek, beterschap!!!
Gelukkig kon met behulp van ouders de kinderen wel naar de Doe middag van RSG de Borgen. Bedankt ouders!
Fijn weekend allemaal!
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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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