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

maandag 6 februari
Bespreken afspraken – 11.15 uur
Oudervereniging – 19.30 uur

Wijziging computeromgeving Westerwijs
De Nijenoert gaat de komende week een overstap maken met betrekking tot
dinsdag 7 februari
Open dag – 14.30 – 16.00 uur
hun netwerkinrichting (computers). Ook alle andere scholen van Westerwijs
en van 19.00 – 20.00 uur
maken deze
overstap. De
woensdag 8 februari
laatste 10 jaar
Teamscholing – 13.00 uur
maakten wij
vrijdag 8 februari
gebruik van
Leerlingenraad – 12.00 uur
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.
Telefonisch moeilijk bereikbaar tijdens overstap
Ons telefoonsysteem gaat ook via het computernetwerk. De kans is aanwezig dat we ook telefonisch moeilijk bereikbaar
kunnen zijn. Excuses voor het ongemak.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Twee weken geleden hebben ouders van kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden (tussen 1 oktober 2017 en 1
oktober 2018) een informatiebrochure over het basisonderwijs ontvangen van het Leerplichtbureau Blok Westerkwartier.
Wanneer u uw zoon/dochter op onze school wilt aanmelden, kunt u op school daarvoor een formulier verkrijgen bij de
administratie of de directie.
Open Dag
Aanstaande dinsdag is onze Open Dag. De ouders van aanstaande basisschoolleerlingen (zie hierboven) hebben hiervoor een
uitnodiging ontvangen. De Open Dag-tijden zijn van 14.30 uur tot 16.00 uur en van 19.00 uur tot 20.00 uur.
EU-fruitlevering voor de komende week
De volgorde van de foto‟s is ook de consumptievolgorde. Woensdag eten de kinderen een mandarijn, donderdag een
sinaasappel en vrijdag een appel. Voor de komende week ontvangen we:
1. Mandarijn

2. Sinaasappel(1 per 2 lln.)
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DAMMEN
We gaan met drie teams meedoen aan het damtoernooi. Het Welpentoernooi
heeft een team bestaande uit: Emma, Steyn, Stein, Karlijn en Maurice. Zij spelen op
woensdag 15 febr. in het Sportcentrum Leek. Meester Jeroen zal vroegtijdig de
shirts uitdelen en gaan begeleiden. De pupillenteams bestaan uit: Jort, Mahmood,
Florian en Lars (team 1) en Leon, Joey, Thijs en Imad (team 2). Zij spelen op
woensdag 1 maart hun wedstrijden in het Sportcentrum Leek. Is er ook iemand van
de ouders die hun wil begeleiden? Al de wedstrijden starten om 13.30 uur.






We gaan door met werken over de winter. O.a. over kleding en vogels.
Welkom bij ons in de groep Roan van de Ven.
Donderdagmiddag 9 februari zijn de kinderen van de Zonnegroep vrij. (margemiddag).
Woensdagochtend 15 februari is er een seizoensluiting. We zijn het 6 heksenlied aan het oefenen uit Sesamstraat. Te
vinden op YouTube. Welke kinderen er gaan optreden gaan we volgende week overleggen. Er wordt voorgelezen uit
Avonturen uit het Heksenbos.






Afgelopen maandag trakteerde de oma van juf Esmée op heerlijke bijzondere Finse warme hapjes! Het was rendiervlees
in bladerdeeg gebakken, heel erg lekker! Bijzonder om zo dit thema af te sluiten. Oma Mona bedankt!
Volgende week werken we over vogels in de winter. Materialen zoals boekjes/ plaatjes, vogelvoer zijn welkom!
We hebben deze week even gekeken of alle gymschoenen nog goed passen. Te kleine schoenen hebben we meegegeven
naar huis. Graag goed passende schoenen weer inleveren.
Dinsdagmiddag 14 februari margemiddag.
Fijn weekend allemaal!






We werken over vogels in de winter. We hebben een vogelhuisje gemaakt.
Ook zijn we bezig met de rekenbegrippen: meer-minder, breed- smal, zwaarder en lichter, groot- klein.
Maandagmiddag 13 februari margemiddag.
Fijn weekend.



Wauw, wat gaan de kinderen al snel met lezen. Heel veel kinderen lezen al aardig vlot en spellen de woorden niet meer.
We beginnen samen steeds meer verhalen te lezen. Papa‟s en mama‟s, graag heel veel lezen met de kinderen thuis. Het is
nu erg belangrijk dat ze kilometers maken.
Met rekenen zijn we begonnen om getallen t/m 20 te splitsen en ze kunnen al bedragen van 20 euro samenstellen. Leuk
om ze een keertje mee te nemen naar de winkel en hun de boodschappen te laten afrekenen. Kunnen ze gelijk leren hoe
het er in de praktijk aan toe gaat.
Vrijdag hebben kinderen een brief meegekregen met daarop een uitnodiging voor de tien minutengesprekken. Ik zie u
graan op dinsdag 14 februari of donderdag 16 februari om de voortgang en het welverdiende rapportje van u kind met u
te bespreken.
Fijn weekend













Wat hebben we hard gewerkt! De cito toetsen zijn nu eindelijk klaar en wij vinden het knap hoe de kinderen omgaan
met zo‟n drukke periode. Nu gaan we weer lekker „gewoon‟ aan het werk. Daar is iedereen (ook de juffen) aan toe.
Woensdag 15 februari zijn de 10-minuten gesprekken. De kinderen hebben een papier meegekregen van de indeling.
Maandag 13 februari gaan de rapporten mee
Fijn weekend!
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Vrijdag 3 februari zijn de briefjes met daarop de uitnodiging voor de 10-minuten gesprekken meegegeven. Mocht het
tijdstip niet in uw planning passen, dan graag proberen te ruilen met een van de andere ouders. (De telefoonnummers
kunt u vinden in het gele (info)boekje.) Lukt dat niet, neem dan even contact op met meester Jantinus of juf Greet.
De rapporten gaan maandag 13 februari mee.
We wensen iedereen een fijn weekend.

We hebben weer erg hard gewerkt deze week. We hadden de toets van spelling en rekenen, iedereen heeft erg hard
zijn best gedaan! Top!
Op dinsdagmiddag 14febr. en donderdagmiddag + avond 16febr. zijn de 10-min.gesprekken. De kinderen krijgen het
briefje nog mee. Mocht u willen ruilen dan kunt u de telefoonnummers vinden in het gele boekje. Meld dit wel even bij
juf Paula of juf Elske.
Maandag 13febr. gaan de rapporten mee!
Fijn weekend!

De leerlingen van groep 5a kunnen vanaf nu weer oefenen met BLOON op school én thuis. De gebruikersnaam is
Nijenoert 5a en het wachtwoord is Welkom! (hoofdlettergevoelig). Thema 5 staat nu online.
Volgende week donderdag (9 februari) is er een toets van aardrijkskunde thema 1. Vandaag hebben we de samenvatting
meegekregen. In de klas hebben we nog even flink geoefend met een quiz op het bord.
Volgende week neemt juf Ilona weer tafeltoetsen af. Oefen thuis nog even goed!
Juf Joke komt op maandag 6 februari afscheid nemen van de leerlingen, om 14:00 uur.
De rapportgesprekken zijn ingedeeld. Vandaag hebben de leerlingen het meegekregen op papier. Als u verhindert bent
op het moment dat u bent ingepland, dan kan u onderling ruilen. Zodra u dit heeft gedaan kan u de wijziging doorgeven
aan één van de leerkrachten.
Dinsdag en donderdag hebben we ReChill van Akwasi gedaan in de klas. Dinsdag was het thema “piekeren”, donderdag
was het “blij”.
Donderdag mochten we op de tablets met rekenen. Omdat we heel goed hadden gewerkt mochten we aan het eind van
de ochtend ook nog een keer op de tablets, maar dan even voor jezelf. Want na hard werken mag je even ontspannen!
Naast dat ze soms op de tablet mogen als beloning, kunnen de leerlingen ook “klusjes” verdienen bij juf en meester. Als
je goed werkt mag je bijvoorbeeld het zonnescherm bedienen of iets wegbrengen.

De meeste leerlingen van groep 5 hebben een voldoende gehaald op de tafel van 6. De kinderen die de tafel van 6 nog
niet beheersen krijgen aanstaande maandag een herkansing. Voor maandag de 13 e februari staat de tafel van 7 op het
programma.
Voor aankomende maandag is er voor beide groepen de tafeltoets.
De indeling voor de 10 minuten gesprekken zijn vandaag meegegaan naar huis.
Aanstaande dinsdag heeft Mare haar spreekbeurt en donderdag Romy.
In groep 5 hebben we geleerd wat een staafdiagram is. Ook oefenen we met getallen op de getallenlijn. We gaan tot
1000. Met taal leren we hoe we een verkleinwoord moeten maken en wanneer gebruik je het voegwoord dus / maar /
want.
In groep 6 oefenen we delen door sommen waarbij je in sommige gevallen eerst de nullen door kunt strepen (bijv. 2700 :
30). We leren ook werken met een kalender en datumnotaties. Bij taal oefenen we met persoonsvorm en voltooid
deelwoord.

Vrijdag is de laatste Cito-toets gemaakt. De resultaten zijn/worden met de kinderen besproken en worden vermeld in
het rapport.
Voor maandag staat de tafeltoets op het programma. De tafels van 1 tot en met 10 worden door elkaar overhoord.
Omdat tafels een zeer belangrijk onderdeel zijn van heel veel bewerkingen van rekenen is het de bedoeling dat tafels
goed geautomatiseerd zijn. (antwoord kunnen geven zonder er over na te hoeven denken) In de tijd die er voor de toets
staat zou een score van 85% gehaald moeten worden.
Maandag gaat de uitnodiging voor de 10-minutengesprekken mee naar huis. Als tijden onderling worden geruild, dan
zou ik daar graag van op de hoogte willen zijn.
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Volgende week gaan we "studeren" om de leerstof voor het volgende aardrijkskundeproefwerk onder de knie te krijgen.
Dat proefwerk wordt op 27 februari afgenomen.
We hebben afscheid genomen van Melissa, onze stagiaire. Zij heeft haar stageperiode in onze groep afgesloten. Met
ingang van 13 februari komt Iris van der Kaap haar plaats innemen. Iris gaat de laatste stageperiode van de PABOopleiding bij ons doorbrengen (LIO-stage). Ze is op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.
Op vrijdag 10 februari gaan we naar het concert van de Harmoniegroep. We vertrekken om 8.25 uur bij school. We
gaan lopend. We zoeken nog een ouder voor de begeleiding.

We zijn bijna klaar met alle Cito-toetsen. De kinderen hebben erg hun best gedaan en hebben heel serieus gewerkt.
Iedereen heeft het beste uit zichzelf gehaald, dat vinden wij erg waardevol. Wij zijn super trots op de kinderen. Goed
gedaan!
We hebben bedacht om na de rapporten tijd in te plannen voor ontspanning en iets leuks te gaan doen met de groep.
Na enig overleg hebben we ervoor gekozen om een middag met z‟n allen te gaan zwemmen! Dat gaan we doen in
zwembad Nienoord. We hebben daarvoor een geschikte datum uitgekozen, namelijk donderdagmiddag 16 februari. We
willen de kinderen zelf naar het zwembad laten fietsen. Heeft u hier bezwaar tegen dan vertrekken de leerkrachten om
12.45 vanaf school op de fiets om de overblijfkinderen mee te nemen, daar kunnen ze dan bij aansluiten. Om 15.15
vertrekken de leerkrachten weer vanaf het zwembad. Uiteraard mogen de kinderen blijven, maar ze kunnen ook
terugfietsen met de leerkrachten terug naar school. Wilt u dit dan ook even doorgeven. Wij zijn nog op zoek naar één
ouder per groep om te begeleiden. Opgave bij meester Werner.
Donderdag a.s. staat controledictee voor Woordpakket 5 op het programma!
Via de mail heeft u het rooster van de 10-minuten/rapportgesprekken van ons ontvangen. Ruilen mag, maar wel graag
even doorgeven aan de leerkrachten.
Woensdag 15 februari is ook de maandsluiting. Ouders van de kinderen die meedoen, ontvangen een uitnodiging.
Volgende week vrijdagochtend gaan we naar het concert van de harmoniegroep van onze Kirsten! We vertrekken om
8:25 van school. We gaan lopend. Wij zijn nog op zoek naar één ouder om te begeleiden. Opgave bij meester Werner.
Maandag a.s. tafeltoets op tempo!
Dinsdag a.s. topotoets over Frankrijk.
Goed weekend!

Zo, de Cito‟s zitten erop. We hebben heel hard gewerkt en de juffen zijn zeer tevreden over de resultaten. Julie zijn
Toppers!
Als beloning voor het harde werken, willen we (groep 7a en 7b) met de kinderen op donderdagmiddag 16 februari naar
het zwemkasteel Nienoord. We willen de kinderen zelf naar het zwembad laten fietsen. Heeft u hier bezwaar tegen dan
vertrekken de leerkrachten om 12.45 vanaf school op de fiets om de overblijfkinderen mee te nemen, daar kunnen ze
dan bij aansluiten. Om 15.10 vertrekken de leerkrachten weer vanaf het zwembad. Uiteraard mogen ze blijven, maar ze
kunnen ook terugfietsen met de leerkrachten terug naar school. Wilt u dit ook even doorgeven. Wij zijn nog op zoek
naar één ouder per groep om te begeleiden in het zwembad.
Uiteraard gaan we nu door met ons gewone werk: donderdag is de topo toets over Frankrijk. Het ingevulde kaartje is
mee naar huis. Ook staat dan het dictee voor Woordpakket 5 op het programma. Goed oefenen thuis.
Woensdag gaat Leon ons vertegenwoordigen bij het regionale voorleeskampioenschap, als onze voorleeskampioen. Heel
veel plezier en succes, Leon. Woensdag is ook het volleybaltoernooi.
Volgende week vrijdagochtend 10 februari gaan we naar het concert van de harmoniegroep van Kirsten uit groep 7a. We
vertrekken om 8:25 van school. We gaan lopend. Wij zijn nog op zoek naar één ouder om te begeleiden. Opgave bij juf
Willemien.
Via de mail heeft u het rooster van de 10-minuten/rapportgesprekken van ons ontvangen. Deze zullen plaatsvinden op
dinsdag en woensdag, 14 en 15 februari. Ruilen mag, maar wel graag even doorgeven aan ons.
Woensdag 15 februari is ook de maandsluiting. Wilt u kijken of u ROZE kleding in de kast heeft liggen, die wij voor deze
uitvoering mogen gebruiken?
Zoals u kunt lezen hebben we nog een drukke en gezellige tijd voor de boeg. Voor nu:
Fijn weekend!
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Het was een drukke week. Een week met veel (Cito)toetsen. Het waren ook de laatste Cito-toetsen (op de eindtoets
na) van de basisschoolperiode. De uitslag wordt met de leerlingen besproken en komt in hun rapport te staan.
Vandaag hebben de leerlingen ook het inschrijfformulier gekregen. Het is de bedoeling dat dit formulier ingevuld wordt
meegenomen bij het gesprek. Begin volgende week worden de data gegeven wanneer de gesprekken plaatsvinden. In de
week na de voorjaarsvakantie. Hierbij zijn de leerlingen ook aanwezig. We bepalen dan naar welke locatie de kinderen
gaan en zetten een handtekening. Het niveau wordt dan ook besproken. Daarna komt er een kopie voor de ouders en
voor school. Het originelen worden verzameld en naar de Borgen gebracht door meester Jeroen.
Deze week hebben de leerlingen het controledictee gemaakt en is meegegeven naar huis. De toets van Naut krijgen ze
volgende week mee. En natuurlijk is daar ook het volleybaltoernooi op de woensdag. Iedereen veel plezier en succes!!!!

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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