Voor uw agenda
Hierbij een opsomming van margemomenten in februari:
 Donderdagmiddag 9 februari – Zonnegroep
 Maandagmiddag 13 februari – Sterrengroep
 Dinsdagmiddag 14 februari – Wolkengroep
 Vrijdag 17 februari – Groep 1 t/m 8

maandag 30 januari
Onderbouwvergadering – 15.30 uur

dinsdag 31 januari
Directieoverleg Westerwijs – Penta Primair

Voorlees High tea
Deze week is de 14de editie van De Nationale Voorleesdagen gestart met vele
donderdag 2 februari
bezoek G. Rotman – 12.00 uur
voorleesontbijten in het gehele land. Onze school heeft het deze keer in een
andere vorm gegoten. Dinsdagmiddag hebben onze leerlingen genoten van een
schuingedrukte tekst = aangeleverd
Voorlees High Tea. In alle groepen werden leuke, grappige en soms spannende
verhalen voorgelezen. Tijdens deze High Tea werden de kinderen getrakteerd
op een plakje cake . Dit plakje mochten ze zelf versieren met jam, slagroom, vruchtenhagel of smarties. Uiteraard was er
voor alle leerlingen thee. Niet elke leerling heeft naast zijn versierde cake willen genieten van „a nice cup of tea‟. Voor hen
was er een sapje.
Langs deze weg willen graag alle voorlezers en Nino bedanken voor hun prachtige verhalen.
In verschillende groepen hadden de leerkrachten assistentie van enkele leerlingen uit groep 8. Zij hebben deze taak prima
vervuld. Ook de oudervereniging verdient een dikke pluim. Tezamen hebben we de kinderen een prachtige middag bezorgd.
Het doel van deze activiteit is om het voorlezen te promoten. We hopen dat u ook thuis uw kinderen even extra voorleest
in de week van het voorlezen.

Nieno was tijdens het voorlezen in de groepen 3.
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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

3. Peer

Lijkt het jou leuk om te rennen, springen, klimmen, duikelen,
rollen, huppelen........
dan kan dat bij gymnastiekverenging Tiga in Leek.
Tiga verzorgt gymnastieklessen voor zowel jongens als meisjes vanaf 4
jaar.
Woensdag- en vrijdagmiddag zijn de lessen t/m groep 4.
Dinsdag- en donderdagmiddag zijn de lessen vanaf groep 5.
Groep 8 krijgt zelfs gymnastiek in een echte turnhal. Bij genoeg
aanmeldingen willen wij ook graag beginnen met ouder en kindgym. Deze lessen zijn vanaf 1,5 jaar. Voor
meer informatie kun je een mail sturen naar info@tigaleek.nl
Ook Tiga verzorgt deze lessen!!!
DAMTOERNOOI (SCHAAKTOERNOOI)

Voor het schaaktoernooi heeft er helaas 1 leerling zich opgegeven. Hij kan in zijn eentje natuurlijk geen team vormen. Dus
we zullen dit jaar helaas geen schoolteam voor het schaken hebben.
Voor het dammen hebben we er gelukkig meer. We kunnen 2 teams vormen. Woensdag 15 februari om 13.30 uur in het
Sportcentrum zullen als team (groep 5/6) aanwezig zijn: Emma, Karlijn, Maurice, Steijn en Stein. Het zou mooi zijn als er een
vader of moeder als coach mee kan komen. Op woensdag 1 maart om 13.30 uur ook in het Sportcentrum zullen als team
(groep 7) aanwezig zijn: Jort, Mahmood, Imad en Florian. Ook voor hen zou het mooi zijn als er een vader of moeder als
coach kan fungeren. Al de deelnemers krijgen nog informatie over spelregels en organisatie. En nu natuurlijk nog even goed
oefenen. Thuis en op school!!!




Dinsdagmiddag was het feest. Een high tea in de klas. Silvette, de moeder van Jezebel en Ramona, de moeder van Maud
lazen voor uit het boek Boer Boris in de sneeuw. Daarna werden plakjes cake versierd met allerlei lekkers en slagroom
was er natuurlijk ook. Ramona en Silvette: bedankt!!!!!!
We gaan door met werken over de winter. O.a. over kleding en vogels.
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Deze week was juf Aly weer op school. De kinderen vonden het fijn om haar weer te zien.
Juf Aly zal zich de komende weken met zorgactiviteiten bezig houden. Juf Bianca blijft tot de voorjaarsvakantie invallen.
De voorleesmiddag/high tea was erg leuk!
De oma van juf Esmée had de grote ijsbeer Lars meegenomen en las het prachtige prentenboek “Kleine ijsbeer redt de
rendieren” voor. Daarna genoten we lekker van de zelf versierde cakejes en de vers gezette thee. Oma Mona heeft ons
het voorgelezen prentenboek als cadeau gegeven! Wat een verrassing! Oma Mona, mama van Sophie R. en juf Aly
bedankt voor jullie hulp!
Juf Kim is volgende week voor het laatst bij ons in de groep. Ze gaat hierna een zorgstage doen.
We wensen haar veel succes!
Versje:
Vier meisjes op een rijtje, speelden eens theepartijtje
Het eerste meisje Liesje, dat had een mooi serviesje
Het tweede meisje Daatje, dat had een chocolaatje
Het derde meisje Loekje, dat zorgde voor een koekje
Maar het vierde meisje kleine Puk, dat gooide zomaar een kopje stuk.
High Tea op de dinsdagmiddag.
Een kopje thee drinken met elkaar en een lekker plakje cake die ze zelf mochten versieren. Het was gezellig.
Juf Riek las het boek: Kikker in de kou voor. Bedankt juf Riek.
De moeder van Marlou en Geneva bedankt voor jullie hulp deze middag.
Juf Bianca komt tot de voorjaarvakantie op de dinsdag in onze groep.
Juf Aly is ook weer op school.
Liedje:
Pinguïns, 2 pinguïns, in de ijskast van mijn oom,
pinguïns, 2 pinguïns, dat is net een leuke droom.
Tafeltjes en stoeltjes en een lits-jumeaux,
plus een klein toiletje met een pinguïn po.
Dit leuke liedje leerden we van juf Bianca.
We hebben gekeken hoeveel het vriest overdag en s, nachts. Ook hebben we een thermometer gemaakt waarop we
elke dag aangeven hoeveel graden het vriest.
In het schuurtje hebben we vormpjes en bekertjes neergezet met water. En de volgende dag hadden we ijsvormpjes.
Deze week hebben we een start gemaakt met kern 7. Een prachtig Ankerverhaal over de safari! De kinderen weten al
heel goed wat hoofdpersonen zijn. Waar het verhaal zich afgespeeld en kennen het verhaal d.m.v. plaatsjes in de juiste
volgorde correct navertellen.
Dinsdag middag hadden er een high tea met niemand minder dat onze eigen Nieno van Nienoord. De kinderen vonden
het geweldig. Het verhaal van Rambamboelie werd voorgelezen. Na afloop konden de kinderen, die dat graag wouden,
nog even knuffelen met Nieno in de klas. Niet alleen het voorlezen was een groot succes, het versieren van cake met
allemaal lekkere dingen viel aardig in de smaak. Met dank aan de oudervereniging en de kinderen uit groep 8 die
fantastisch hebben geholpen, zodat alle kinderen een prachtige creatie konden en maken en ……….opeten. Foto‟s
komen snel op de website.
Met rekenen hebben we het druk gehad met de toetsen. Niet alleen het hoofdstuk werd getoetst, ook hebben alle
kinderen de CITO van rekenen gemaakt. Deze was aardig pittig kan ik je vertellen.
Fijne weekend!!
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De high tea was erg gezellig. De oma van Esmée heeft een verhaal voorgelezen. Daarna hebben we thee gedronken met
een deftig gebakje. De foto‟s staan op de website.
Vrijdag 3 februari is er weer een tafeltoets, omdat het belangrijk is dat de tafels snel opgezegd kunnen worden ( ook
door elkaar) gaan we de “toetstijd” terugbrengen naar 8 minuten voor 100 sommen.
Woordpakket 5. Vrijdag is het woordpakket dat bij blok 5 hoort meegegeven. Alle categorieën zijn natuurlijk belangrijk,
maar de categorie van EEND (met woorden eindigend op d of t) verdienen even wat extra aandacht omdat dit type
woorden ook op de Cito-toets voor spelling staat.
Voor degene die thuis wel eens oefent op www.bloon.nl is er het een en ander verandert. Je hoeft nu enkel nog in te
loggen op een nieuw aangemaakt groepsaccount. Je logt in met de naam van de groep: puntenslijper (allemaal kleine
letters) Het wachtwoord blijft: Welkom! Denk om de hoofdletter W en het uitroepteken. Als het niet lukt om in te
loggen, dan graag even contact opnemen met meester Jantinus.
De afgelopen week hebben we cito begrijpend luisteren afgenomen, volgende week maken we een start met het
onderdeel rekenen.
Blijf thuis nog even “vrolijk” door oefenen met het klokkijken. (heel en half uur en kwart over en kwart voor).
We wensen iedereen een fijn weekend!

Onze school deed mee aan het voorleesontbijt in de vorm van een High Tea! De moeder van Danielle kwam voorlezen,
het was super! Lyanne mocht ook een stukje voorlezen. We hebben natuurlijk ook genoten van de hapjes en drankjes!
Bedankt Karin Delbrugge!
Deze week zijn dan echt de cito‟s begonnen.. We zijn gestart met de begrijpend luisteren toets. Iedereen vond het leuk
om te doen, dat scheelt! Aan de hand van een filmpje worden vragen gesteld. Volgende week staan spelling en rekenen
op het programma, dit zal waarschijnlijk wel wat pittiger worden.. Uiteraard doen we ons best en meer dan dat kunnen
we niet doen! Beide juffen zijn nu al trots, ongeacht wat de toetsen laten zien.
We hebben vlinders gemaakt die de klas wat opfleuren, het past niet helemaal bij de tijd van het jaar maar vrolijk is het
wel! En het lijkt net alsof ze echt vliegen!
 Belangrijke info!
De inloggegevens van BLOON zijn veranderd. De leerkrachten kregen hierover bericht van BLOON en moesten nieuwe
inloggegevens maken. Kinderen loggen nu per klas in en niet meer per leerling, dit geeft iets meer privacy. Nieuwe
inloggegevens zijn:
Naam groep: nijenoert4b
Wachtwoord: 123
Vrijdag zijn de nieuwste woordpakketten meegegaan. U hoort nog wanneer het volgende controledictee zal zijn. Bij de
komende toetsen zitten enkele woorden die eindigen op –d of op –t,. Het woordpakket wat meegegaan is besteedt daar
ook aandacht aan, het is goed om hier even extra naar te kijken, naast de andere categorieën die natuurlijk ook
belangrijk zijn.
De tafeltoets (8min. op snelheid) zal zijn op: vrijdag 3 februari.
Voor nu een heel fijn weekend!

Nog een aantal kinderen moet zich inschrijven voor de boekbespreking. Het formulier hangt bij de deur naar de
kapstokken.
We zijn bezig met een tafeldiploma. Komende week is de tafel van 8 aan de beurt.
Vrijdag 27 januari gaat het gele rekenboek mee naar huis. Thuis kunnen de kinderen dan oefenen met blok 6 les 13.
We zijn begonnen met de complimentenbal. Eén leerling heeft de bal in het vak en geeft minstens 10 complimenten.
Andere kinderen geven minstens 3 maar het liefst meer om elkaar te misleiden. Aan het eind van de dag kijken we wie
de bal had en horen we welke complimenten er gegeven zijn.
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Afgelopen dinsdag was het heel gezellig tijdens de High Tea. Juf Odette heeft een leuk verhaal voorgelezen uiit het boek
van “Dikke meester Jaap”.
De Cito „s zijn bijna klaar. Groep 6 moet alleen nog deel 3 van begrijpend lezen maken.
Klokkijken blijft een lastig. Tijds verschillen tussen 2 klokken rekenen we uit m.b.v. een lijn. Eerst de hele uren erbij tellen
en dan de minuten.
Volgende week hebben Anouk (di) en Charissa (do) hun spreekbeurt.
Maandag 6 februari is er voor beide groepen een tafeltoets. Goed oefenen allemaal!
Dictee over WP4 is vrijdag 3 feb. BLOON –inlognaam is veranderd. De leerlingen gebruiken nu niet meer hun
eigennaam maar nijenoertgroep5 (voor groep5) en nijenoertgroep6(voor groep6) om in te loggen. Het wachtwoord is
onveranderd ( Welkom!).
De afgelopen week hebben we gewerkt aan de Cito-toets Woordenschat en de Cito-toets begrijpend lezen.
Volgende week zijn de CITO-rekentoets en de tafeltoets aan de beurt.
Maandag wordt het controledictee van woordpakket 4 afgenomen.
Afgelopen dinsdag was een feestelijke dag. "s morgens hebben we een toneelvoorstelling bijgewoond in het speellokaal.
Twee dames (actrices) speelden samen vier rollen en vertelden het verhaal van een meisje dat van wielrennen houdt en
samen met haar beste vriendin traint voor de Tour de France.
Haar moeder en haar broer steunen haar nou niet bepaald en als dan ook nog haar beste vriendin van leek naar
Maastricht verhuist, lijkt de situatie hopeloos. Maar de afstand van leek naar Maastricht kun je ook overbruggen op de
fiets.....
We hebben met plezier gekeken naar het grappige, soms even droevige, soms hilarische toneelstuk.
Dinsdagmiddag was in alle groepen een "voorlees-high-tea" georganiseerd. Onze voorleesgast was Remi, de dochter van
juf Greet Luppes. Zij heeft het boek : "De fantastische meneer vos" van Roald Dahl voorgelezen.
Tijdens het voorlezen hebben we thee met een versierd gebakje gegeten. Het was een gezellige middag.
Een fijn weekend gewenst.
Afgelopen dinsdag hebben we genoten van de voorleeskunsten van juf Dini. Zij las heel spannend het verhaal over
Wilhelm Tell voor. De kinderen hingen (bijna letterlijk) aan haar lippen. Na het voorlezen was er de High tea. Die viel
bij iedereen erg goed in de smaak. Er waren diverse soorten thee en de oudervereniging had gezorgd voor cake en
heerlijk beleg, in de vorm van slagroom, jam, hagelslag en nog veel meer lekkers. Erg geslaagd. De foto‟s staan op de site.
Vrijdag 3 februari is er een aardrijkskundetoets over Scandinavië. De samenvatting is reeds meegegeven.
We zijn bezig met de Cito-toetsen. Er wordt daarbij goed en serieus gewerkt. Petje af voor de kinderen!
We zoeken nog ouder voor het kook-onderdeel van ons circuit. Dat is op de donderdagmiddag van 14:30 tot 15:15.
Aanmelden mag bij de leerkrachten of bij de moeder van Iris Gerretzen. Alvast bedankt!
Maandag 6 februari is er een tafeltempotoets.
Wij wensen u goed weekend!
Cito woordenschat is afgerond. Volgende week begrijpend lezen. Omdat dit nogal veel lezen is, delen we de toets in 4
stukken. Dat betekent dat er bijna iedere dag wel een stukje Cito gemaakt wordt. Het klinkt veel, maar we hopen dat
het prettiger is.
Afgelopen dinsdag kwam Robin (de man van juf Mascha) ons een verhaal voorlezen over de „slag bij Anne”. Daarna
hebben we gezellig thee gedronken en cake met jam, slagroom en versierselen gegeten. Mmm.
Maandag 6 februari start er weer een nieuw circuit. Tijdens het circuit krijg je de tijd om aan ja werkstuk te werken. Het
onderwerp moet dus bekend zijn. Graag invullen op de lijst achterin de klas
Juf Elvera was deze week echt voor het laatst. Namens de kinderen van groep 7b. Bedankt voor de leuke lessen.
Volop Open Huis deze week. Er werd dan ook veel bezoek gebracht aan de verschillende vestigingen van De Borgen.
Voor een aantal was dat voldoende om een duidelijk beeld te krijgen en een keuze te maken. Woensdag 1 februari is er
ook een open huis van Terra in Oldekerk.
En natuurlijk de cito ‟s!!! We zijn begonnen met: rekenen, spelling en woordenschat. Als deze af zijn starten we met
begrijpend lezen. Er wordt door iedereen goed serieus gewerkt.
De toets Engels, waarvan er leermateriaal is meegegeven, hebben we al in de klas gemaakt. Met het boek erbij. Dat is dan
weer 1 minder te leren. Nu nog wel a.s. dinsdag het controledictee van spelling en donderdag de Naut toets. Vrijdag is
er dan de woordenschattoets.
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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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