Voor uw agenda
De margemomenten voor de komende week
 Maandagmiddag 13 februari – Sterrengroep
 Dinsdagmiddag 14 februari – Wolkengroep
 Vrijdag 17 februari – Groep 1 t/m 8

maandag 13 februari
rapporten mee groep 3 t/m 8

dinsdag 14 februari

Overstap naar MOO
Deze week is een medewerker van Heutink drie dagen bezig geweest ons
systeem over te zetten naar MOO (mijn omgeving online). Een hele klus.
We waren als school minder goed bereikbaar. Hopelijk is dat nu helemaal
hersteld. Nu moeten onze teamleden even de tijd krijgen zich de andere
werkwijze eigen te maken.
Deze week hebben zij op verschillende scholen van Westerwijs scholing
gevolgd.

10-min.gesprekken – groep 3 t/m 7

woensdag 15 februari
Seizoensluiting
10-min.gesprekken – groep 3 t/m 7

donderdag 16 februari
directieoverleg – 9.00 – 16.00 uur
10-min.gesprekken – groep 3 t/m 7

vrijdag 17 februari
alle kinderen vrij

Rapporten en ouderportaal
Aangezien maandag a.s. de rapporten meegaan naar huis willen wij bij deze
onderstaande informatie onder uw aandacht brengen. Deze informatie is eerder verstrekt in de introductiebrief die is
verstuurd bij het openstellen van het ouderportaal. Wij brengen dit nogmaals onder uw aandacht aangezien wij het belangrijk
vinden dat de diverse aspecten die een rol spelen bij het leerproces van uw kind worden belicht.
‘Wij willen u er op attent maken dat de cijfers van de methodetoetsen die in ParnasSys staan niet als rapportcijfer gelden. Op het
rapportcijfer zijn meerdere factoren van invloed zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van het werk dat uw kind dagelijks in de klas maakt en
welke voortgang hij of zij daarin laat zien. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld werkhouding en taakgerichtheid tijdens de instructie en bij
het uitvoeren van de werkzaamheden binnen dat vakgebied ook van invloed zijn op de bepaling van het rapportcijfer door de
leerkrachten. De ontwikkeling van een kind is niet louter in een cijfer te vatten vinden wij en daarom vinden wij het bij het openstellen
van het Ouderportaal belangrijk om dat duidelijk met de ouders te communiceren.’
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 meloen.
1. Waspeen
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Volleybaltoernooi
Woensdag 8 februari deden bijna 100 leerlingen van onze school mee aan het scholenvolleybaltoernooi, dat werd
georganiseerd door de volleybalvereniging Impala.
Onder leiding van 22 coaches en aangemoedigd door nog meer ouders en medeleerlingen werd er zeer sportief gestreden.
Maar liefst 3 teams van de Nijenoert zijn kampioen geworden en mogen door naar de Provinciale Kampioenschapen op
zaterdag 13 mei!
Van harte gefeliciteerd met jullie overwinning.
Maar ook de andere teams kunnen erg trots zijn op hun inzet en prestaties!
Hierbij grote dank aan de ouders, die de teams hebben begeleid en uiteraard ook dank aan de twee oud-leerlingen, Ilse
Degen en Thomas Middelbosch, die elke een team gecoacht hebben.
Zonder jullie hulp had alles niet zo soepel gelopen!

Oproep voor de creamiddagen
Voor het komende crea-circuit heeft juf Anne-Marie enkele spullen nodig.
Zouden jullie wc – rolletjes, keukenpapier – rolletjes en plastic zakken formaat boodschappentas van bijv. Albert Hein.
Willen sparen? We hebben er veel nodig!
Graag inleveren bij groep 8. Alvast bedankt!



Het oefenen voor de seizoensluiting gaat heel goed. Woensdag om 8.45 uur begint de voorstelling. De ouders van de
kinderen die meedoen hebben een uitnodiging gekregen. Ook hebben we deze week een heel grappig liedje gezongen.
Het komt ook uit Sesamstraat. Purk zit in bad en zingt: Siene-piene, spatte spette, Vieze-wieze, natte peppe, Hassewasse, zepie-poe, Purke-lurke lekke zitte, Niet na bette toe.
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Onze klas hangt vol met “vogeltjes in de winter” Ze hebben door de kou hulp van ons nodig! Gelukkig heeft de mama
van Bryan, die in een dierenwinkel werkt allerlei spullen en lekkere vogelhapjes meegegeven. Zelfs meel wormpjes in een
bakje! Bedankt daarvoor!
Maandag start Vera van der molen met haar LIO stage in de wolkengroep. Ze zit in het laatste jaar van haar PABO
opleiding en gaat bij ons afstuderen. Vera welkom en veel succes!
Woensdag is er weer een seizoensluiting en alleen de kinderen die meedoen hebben een uitnodiging meegekregen.
Willen deze kinderen woensdag een muts, sjaal en wanten meenemen?
Let op dinsdagmiddag 14 feb en vrijdag 17 feb zijn de kinderen vrij i.v.m. margedagen.
Fijn weekend!

We hebben een lekkere pindakaasrol met vogelzaad gemaakt voor in de boom. En nu smullen maar voor de vogels.
Bart bedanken we voor het zagen van de rolletjes.
Met juf Bianca hebben een aantal kinderen een leuk, knuffel,, balletje gemaakt van wol.
Woensdag maandsluiting. De kinderen die meedoen hebben een briefje mee gehad.
Aanvang 10.45 uur.
Maandag middag marge middag, dus vrij!!
Volgende week werken we over vriendjes, Valentijn.

Alweer een week voorbij! Wat vliegt de tijd. Deze week hebben de kinderen de ng en de sch geleerd. Daarnaast maken
we elke dag een dictee met woorden zoals spin, wesp, spek etc. Ze moeten voor die tijd zelf hun doel stellen. Hoeveel
antwoorden denk ik goed te hebben? De antwoorden worden samen besproken. Veel kinderen kunnen dit al heel goed.
Vraag ze er maar eens na. Het voorleesboek Dolfje Weerwolfje is uit en samen hebben we een boekverslag gemaakt
over de personen die voorkomen in het verhaal. Waar het verhaal zich afspeelt en kunnen ze het verhaal kort
samenvatten.
Met rekenen zijn we voorbij de 20. Tellen t/m 30 zijn we aan het oefenen.
Volgende week hebben we de seizoen-sluiting. De kinderen die mee mogen doen hebben vrijdag een brief meegekregen.
Daarop staat ook wat de kinderen aan moeten doen.
We zijn al hard aan het oefenen.
Dinsdag en donderdag vinden de gesprekken plaats over de rapportjes die de kinderen maandag hebben meegekregen.
Ze hebben goed hun best gedaan. U krijgt een mooi beeld van wat u kind allemaal al kan. Ik zie u graag verschijnen
tijdens het tien minuten gesprek.
Fijn weekend.



Deze week hebben we blok 7 van rekenen afgesloten. Maandag beginnen we met blok 8.
Maandag krijgen de leerlingen de rapporten mee naar huis.
Woensdag is de seizoen sluiting. De kinderen die mee doen hebben een uitnodiging gekregen voor de ouders.
Woensdag zijn de 10 minuten gesprekken. Mocht u hebben geruild, zou u dit dan door willen geven aan juf Nynke of juf
Paula?
Fijn weekend!






Hè hè de Cito-toetsen zitten erop. Eindelijk even weer tijd voor de gewone dingen.
Maandag 13 februari gaan de rapporten mee. De 10 minuten gesprekken zijn op woensdag en donderdag.
Vrijdag 17 februari zijn de kinderen vrij en begint voor hen de voorjaarsvakantie.
We wensen iedereen een fijn weekend.
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Zo! De toetsen zitten er nu écht op! Maandag gaan de rapporten mee, best wel spannend.. Maar, iedereen heeft zijn
stinkende best gedaan, en dat is het enige wat telt!
Denkt u aan de 10-min.gesprekken op dinsdag 14 febr. en donderdag 16 febr.?
Vrijdag 17 febr. hebben alle kinderen een margedag!
Maandag komt er een stagiaire bij ons in de klas, ze heet Farah en ze volgt de opleiding tot onderwijsassistent. Welkom
Farah!
Fijn weekend iedereen en tot volgende week!

Vanaf 13 februari, op de maandag, dinsdag en woensdag, krijgen we een stagiaire. Haar naam is Rochelle en ze volgt de
opleiding voor onderwijsassistent.
Met rekenen zijn we bezig met staafgrafieken en (verhoudings-)tabellen. Verder kijken we welke getallen het dichtst bij
elkaar liggen, bijvoorbeeld 833 – 841 | 816 | 733. Ook oefenen we met optellen en aftrekken tot 1000. Daarnaast
herhalen we het werken met een kalender.
We zijn vandaag gestart met scoor een boek. Afgelopen donderdag hebben we uitleg gehad in de klas en vandaag hebben
we samen nagedacht over de beste aanpak.
Deze week hadden we milieudienst. Een aantal leerlingen mocht helpen bij het netjes houden van de omgeving van
school. We hebben best veel bijeen gegrepen!
Na de voorjaarsvakantie sluiten we met spelling en taal blok 5 af. In de volgende nieuwsbrief staat wanneer, maar nu kunt
u thuis alvast gaan oefenen met de woordpakketten.

Gisteren hebben we bezoek gehad van Henriëtte Bolt van de bibliotheek. Zij probeert ons te stimuleren om zoveel
mogelijk kilometers te maken. Lezen dus!
Zowel op school als thuis kunnen we ballen scoren; heb je een boek gelezen dan mag je een bal op ons score-formulier
plakken. Thuis kun je een bal tekenen op je persoonlijke score-formulier. 20 februari zijn er robotjes in de bieb! Komt
allen!
Aanstaande maandag gaan de rapporten mee naar huis. Dinsdag en woensdag volgen dan de 10 min gesprekken.
Woensdag aanstaande is de seizoensluiting. Ouders die een uitnodiging hebben ontvangen zijn uitgenodigd.
Lotte heeft aanstaande dinsdag haar spreekbeurt en Yorick aanstaande donderdag.
Voor groep 7 staat de tafel van 7 op het programma. Deze wordt overhoord. Goed oefenen allemaal.
14 februari hebben beide groepen een geschiedenistoets. De samenvatting is inmiddels meegegaan naar huis.
In beide groepen oefenen we delen met rest. Het is dan wel handig als je de tafels een beetje goed kent.
In groep 6 hebben we ook geleerd hoe je mm, cm en m bij elkaar op kunt tellen en we oefenen hiermee. Voor taal
hebben we afkortingen (afk.) geleerd en geoefend.
In groep 5 leren we hoe je een verhoudingstabel gebruikt en oefenen hiermee. Met taal werken we met en oefenen we
uitdrukkingen. Juf neemt dan duidelijk geen blad voor de mond.

Maandag is de tafeltoets gemaakt: in zes minuten zoveel mogelijk tafelsommen goed maken.
De norm ligt op 85% goed.
Zestien kinderen hebben de norm reien gehaald nu.
Zes kinderen zitten er dicht bij.
Enkele kinderen zullen nog (veel) moeten oefenen!
Dinsdag is het resultaat meegegeven naar huis.
Aanstaande woensdag is Seizoensluiting nummer twee aan de beurt. De kinderen die groep 6a gaan vertegenwoordigen
krijgen vrijdag 10 februari een uitnodiging voor ouders / verzorgers mee naar huis.
Drie teams van 6a – volleyballers / volleyballers hebben meegedaan aan het volleybaltoernooi.
Van de voren hebben we tijdens de gymlessen veel geoefend en de spelregels geleerd.
Tijdens het toernooi is er sportief (samen) gespeeld. De teams zijn op een tweede, derde en vijfde plaats geëindigd.
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Komende week op maandag en donderdag 10-minutengesprekken!
Afgelopen week hebben we weer eens ‘ouderwets’ op papier gewerkt. Dat viel reuze mee. Gelukkig is er nu weer wifi.
We gaan donderdagmiddag 16 februari a.s. zwemmen met de klas! 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.
Afgelopen woensdagmiddag hebben verschillende kinderen uit onze klas meegedaan aan het volleybaltoernooi. Dat is erg
gezellig en ook sportief geweest. Leuk dat iedereen zich zo goed heeft vermaakt!
Vandaag zijn we op bezoek geweest bij onze Kirsten. Zij maakte muziek met haar harmoniegroep. Dat was erg leuk!
Goed gedaan Kirsten, wij zijn trots op jou!
Voor het oefenen van het theoretisch verkeersexamen kun je thuis oefenen op www.examen.vvn.nl. Op 6 april is het
examen.
We verwelkomen volgende week een stagiair: Juf Melissa. Haar stagedagen zijn op maandag en dinsdag.
Vrijdag is er een margedag voor de leerlingen.
Goed weekend!

Komende week 10-minutengesprekken!
We gaan donderdagmiddag 16 februari a.s. zwemmen met de klas! 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 juf
Willemien of juf Mascha.
Afgelopen woensdagmiddag hebben verschillende kinderen uit onze klas meegedaan aan het volleybaltoernooi. Dat is erg
gezellig en ook sportief geweest. Leuk dat iedereen zich zo goed heeft vermaakt!
Leon heeft het goed gedaan bij het voorleeskampioenschap! Klasse Leon, wij zijn trots op jou!
Vandaag zijn we op bezoek geweest bij Kirsten uit groep 7a. Zij maakte muziek met haar harmoniegroep. Dat was erg
leuk! Goed gedaan Kirsten!
Voor het oefenen van het theoretisch verkeersexamen kun je thuis oefenen op www.examen.vvn.nl. Op 6 april is het
examen.
Vrijdag is er een margedag voor de leerlingen.
Goed weekend!

Met vijf teams werd er woensdag gestreden om een plaats in de finale van het volleybaltoernooi. Een aantal ploegen uit
groep 8 moesten ook tegen elkaar. Erg spannend, en wat een positieve inziet! En ja hoor, we hebben gewonnen. Het
team van Steffan, Niels, Daniël, Stan en Thijmen is eerste geworden en mag meedoen aan de volgende ronde, in Assen.
Klasse!
Woensdag mogen / gaan deelnemen aan de seizoensluiting Guilia, Milan, Melissa, Amber, Mhijs, Nawale, Jeffry, Damian,
Ruweyda, Tessa en Mike.
Om 10.15 staan ze op de planken.
De VO - gesprekken zullen plaatsvinden op: maandag 27 februari om 18.30, woensdag 1 maart om 18.30 en donderdag
02 maart om 18.30.

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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