Voor uw agenda
De margemomenten voor de maand maart:
 Groep 3B en groep 4B op dinsdagmiddag 7 maart
 Groep 3A en groep 4A op dondermiddag 9 maart
 Alle groepen op woensdag 22 maart
 Sterrengroep op maandagmiddag 27 maart
 Wolkengroep op dinsdagmiddag 28 maart
 Zonnegroep op woensdag 29 maart

maandag 6 maart
Bespreken groepsafspraken – 11.15 uur
Teamvergadering – 15.30 uur

dinsdag 7 maart

Nieuw inloopmat
In de lange gang is bij de ingang aan de kant van het plein in de voorjaarvakantie
een nieuwe inloopmat gelegd. Het ziet er fantastisch uit.

Overleg bestuur TMO – 9.00 uur

Versiercommissie brengt voorjaar in school
Deze week hebben de leden van de versiercommissie de lente in school gebracht. Het ziet er werkelijk weer fantastische uit.
Je wordt er helemaal blij van. Sommige kinderen, maar ook meesters en juffen zie je huppelend door school gaan. Wat een
versiering te weeg kan brengen. Nu maar hopen op medewerking van de weergoden.
Kledingactie Nijenoert
Voor de voorjaarsvakantie hebben we u
geïnformeerd over onze inzamelingsactie
voor kleding. Volgende week ontvangen alle
kinderen een plastic zak waarin u de
kleding, riemen schoenen, knuffels, dekens
kunt doen. Dat mag uiteraard ook in de
Leekster milieuzak. Vanaf vrijdag 25
maart kunt u de zakken bij school
inleveren (lokaal van uw kind).
Woensdagochtend 31 maart worden
de zakken door de organisatie Bag2School
opgehaald. We bedanken u alvast voor uw
medewerking.
Ruimte is uw kledingkast = geld voor
school.
EU-fruitlevering voor de komende week
De volgorde van de foto’s is ook de consumptievolgorde. Woensdag eten de kinderen radijs, donderdag een banaan en
vrijdag een appel. Voor de komende week ontvangen we:
1. Radijs (1 zak voor 20 lln.)

2. Banaan
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LeeksterLenteLoop
Op zaterdag 25 maart 2017 vindt het sportevenement “Leekster Lente Loop” in de
gemeente Leek plaats.
De kosten voor deelname is bij voorinschrijving € 3,00 voor de kinderen. Uw kind moet
aangeven of het aan de scholierenloop of aan de wedstrijdloop zal willen meedoen.
De Univé scholierenloop
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen een uur lang rondjes lopen door het centrum van
Leek. De rondjes worden bijgehouden op een stempelkaart. Van elk kind wat zich opgeeft
gaat € 0,50 naar de stichting ‘Doe een wens”. De scholierenloop begint om 13.20 uur en
eindigt om 14.20 uur
De wedstrijdloop heeft verschillende starttijden:
Meisjes van 7-9 jaar om 14.30 uur (1 rondje = 670 meter)
Jongens van 7-9 jaar om 14.40 uur (1 rondje = 670
meter)
Jongens en meisjes van 10 -13 jaar om 14.50 uur (2
rondjes = 1340 meter)
Opgave en betalen (€ 3,00) bij de
groepsleerkracht kan tot en met vrijdag 10
maart 2016.
Damtoernooi
Afgelopen woensdag deden er twee teams mee
aan het damtoernooi voor scholieren. Imad,
Leon, Joey en Thijs werden knap 5de. En deze
vier hier op de foto werden 3de. In een zeer
spannende poule verdiende: Mahmood, Jort, Lars
en Florian een mooie beker. Met zeer goed spel
werd nipt verloren van de ploeg op plaats twee.
Goed gedaan jongens!!!
Nog nodig voor crea-ronde (!)
Er zijn nog lang niet genoeg conservenblikken voor onze nieuwe crea-ronde. Ook kleinere blikken mogen (bijvoorbeeld van
kattenvoer-> wel graag goed schoonmaken!)
Graag blikken schoon gemaakt inleveren bij juf Willemien.














De afgelopen week hebben we gewerkt over kleuren en vormen. De vormen cirkel, vierkant, rechthoek en cirkel zijn
herhaald of aangeboden.
We gaan verder met het nieuwe thema lentebloemen/bollen. Het thema daarna wordt: De boerderij. De kinderen
mogen allerlei materialen/ boeken/ knuffels ed. alvast thuis verzamelen om t.z.t. mee naar school te nemen voor de
projecttafel.
Wij wensen juf Aly van harte beterschap!
Dinsdag 7 maart 10 minutengesprekken. Via de hoofdingang naar binnen.

Deze week is juf Aly aan haar andere oog geopereerd.
Namens de klas hebben we haar een kaart gestuurd. We wensen haar veel beterschap!
Ook hebben we deze week over kleuren en vormen gewerkt. We weten nu wat het moeilijke woord symmetrie
betekent en door het mengen van kleuren hebben getoverd!
Opzegversje:
Hocus pocus met wat paars,
blauw en rood wordt samen paars.
Hocus pocus met een zoen,
blauw en geel wordt samen groen.
Hocus pocus met wat franje,
rood en geel wordt samen oranje.
Volgende week werken we over voorjaarsbloemen. Wie heeft er sneeuwklokjes in de tuin?
Fijn weekend allemaal!
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We werken over de vormen, cirkel, driehoek, vierkant en rechthoek.
Welkom bij ons in de groep, Marit Pater en Shaino van der Velde
Versje:
Naar bed naar bed zei duimelot
Eerst nog wat eten zei likkepot
Waar moet ik dat halen zei lange Jan
Uit grootmoeders kastje zei ringeling
Dat ga ik verklappen zei het kleine ding.
Leuk boek: Wie zit er op de wc!!!???
Oudergesprekken op dinsdag 7 maart. Via de hoofdingang naar binnen.

Met taal hebben de kinderen voor het eerst geoefend met d/t en b/p aan het eind van een woord zoals web, brood etc.
De kinderen kunnen de getallen t/m 10 verdubbelen en even getallen t/m 20 halveren. We noemen deze getallen in de
groep 3 tweelingen.
Deze week zijn we begonnen met tutorlezen. Ieder kind is gekoppeld aan een leerling van groep 4. Samen oefenen ze de
woordjes vlot lezen door woordjes en verhaaltjes drie keer te lezen. We willen graag dat de kinderen de woordjes gaan
automatiseren. Het ging ontzettend goed! We gaan iedere dinsdag en donderdag middag om 13.00 tutorlezen.
Op zaterdag 25 maart 2017 vindt het sportevenement “Leekster Lente Loop” in de gemeente Leek plaats. De kosten
voor deelname is bij voorinschrijving € 3,00 voor de kinderen. Opgave en betalen (€ 3,00) kan bij juf Ankie of juf Kirsten
tot en met vrijdag 10 maart 2016.
Donderdagmiddag 9 maart hebben de kinderen marge. Fijn weekend.




Donderdagmiddag zijn we gestart met tutorlezen. De kinderen lezen dan met een kind uit groep 4. De kinderen vonden
het erg leuk! En we leren er een hoop van! Iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag zullen we dit gaan doen.
Met taal hebben we voor het eerst geoefend met een d/t en b/p aan het eind zoals bij de woorden web en brood.
Op zaterdag 25 maart 2017 vindt het sportevenement “Leekster Lente Loop” in de gemeente Leek plaats. De kosten
voor deelname is bij voorinschrijving € 3,00 voor de kinderen. Opgave en betalen (€ 3,00) kan bij juf Nynke of juf Paula
tot en met vrijdag 10 maart 2016.
Dinsdagmiddag 7 maart hebben we een margemiddag.
Fijn weekend!





Maandag 6 maart is het controledictee, woordpakket 5.
Donderdagmiddag 9 maart hebben we een margemiddag.
Goed weekend!



Donderdagmiddag zijn we gestart met tutorlezen. De kinderen lezen dan met een kind uit groep 3. De kinderen vonden
het erg leuk! En we leren er een hoop van! Iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag zullen we dit gaan doen.
Op zaterdag 25 maart 2017 vindt het sportevenement “Leekster Lente Loop” in de gemeente Leek plaats. De kosten
voor deelname is bij voorinschrijving € 3,00 voor de kinderen. Opgave en betalen (€ 3,00) kan bij juf Paula tot en met
vrijdag 10 maart 2016.
Maandag 6 maart is het controledictee.
Dinsdagmiddag 7 maart hebben we een margemiddag.
Fijn weekend!
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We zijn weer hard aan het werk gegaan na de vakantie. Afgelopen week hebben we een toets gemaakt van spelling, taal
en rekenen. Vanaf komende week gaan we herhalen wat we lastig vonden en beginnen met een nieuwe thema/blok voor
deze vakken.
Maandag 6 maart is het dictee over woordpakket 5.
Afgelopen dinsdag hebben we de samenvatting voor de toets van natuur gekregen. Dinsdag 7 maart is de toets. Succes
met leren!
We zijn weer begonnen met de tafeldiploma’s. Naast dagelijks in de klas oefenen we thuis ook. De tafels van 6,7,8 en 9
oefenen we extra goed komende periode.
Donderdag 9 maart is er voor groep 4A een margemiddag!
We wensen iedereen en heel fijn weekend.

Alle kinderen hebben weer een nieuw plekje gekregen in de klas.
Aanstaande dinsdag heeft Finn zijn spreekbeurt en donderdag Myrthe.
Dictee van woordpakket 5 is voor groep 6 is op 16 maart. Voor groep 5 is het dictee op 17 maart.
Groep 5 heeft volgende week vrijdag een toets van Natuur en Techniek over hoofdstuk 2. Samenvatting is vandaag mee
gegaan naar huis.
In groep 6 hebben we geleerd hoe je cijferend moet optellen tot 1000. En oefenen we met datumnotaties en het gebruik
van weeknummer. We hebben ook geleerd hoe we de verleden tijd van zwakke werkwoorden schrijven. Is het “de” of
“te” of “den” of “ten” op het eind.
In groep 5 hebben we geleerd hoe je grafieken en tabellen moet interpreteren. Ook oefenen we hoe je de
maataanduiding kunt aflezen(kg, gr, l, cl, dl en ml). Bij taal hebben we geleerd wat een taal nou echt is en hoe je een
goede instructie moet maken.
Prettig weekend allemaal.

Iris van der Kaap is onze nieuwe stagiaire. Het is voor haar de laatste stageperiode voordat ze afstudeert aan de PABO.
Op dinsdag, woensdag en donderdag is ze aanwezig.
Iris zal de komende weken steeds meer lessen gaan verzorgen, met hulp en begeleiding van Greet Luppes.
Iris, veel plezier en veel succes tijdens het werken met onze kinderen.
Donderdag 2 maart is de volgende kaart van Nederland meegegeven naar huis. Het proefwerk staat voor donderdag 9
maart op het programma.
We hebben de afgelopen week gewerkt aan: grote deling sommen, verhaaltjessommen, afronden en kalendergrafieken,
werkwoordspelling van de verleden tijd, herhaling van spellingafspraken (volgende week gaat het nieuwe woordpakket
mee naar huis), het voltooid deelwoord, reclameteksten en informatieteksten, goede zinnen bouwen en interpunctie,
een lied over de maanden van het jaar..... en nog veel meer.
Sinds het begin van de afgelopen week is de huiswerkbegeleiding gestart. Meerdere kinderen hebben, in overleg met hun
ouders of op eigen verzoek, een huiswerkpakketje meegekregen. De afspraken (hulp, nakijken) zijn opgenomen in de
huiswerkagenda die aan het bord voor in de klas hangt.
Een gezellig weekend gewenst.

Woordpakket 6 is meegegeven. Controledictee op donderdag 23 maart.
Gisteren kregen we een voorlichting van twee mensen van de brandweer. Ze hadden onder andere stemkastjes mee en
een ‘rookhuisje’. Het was erg leerzaam en nuttig.
Mahmood en Lars van der Laan hebben woensdag een beker gewonnen bij het damtoernooi! Ze hebben een derde
plaats behaald. Er is volop gestreden voor dit prachtige resultaat. Goed gedaan jongens!
Voor het circuit op de donderdagmiddag van 14:30 tot 15:10 hebben we hulp nodig van ouders. Graag aanmelden bij de
moeder van Iris Gerretzen. Alvast bedankt!
Goed weekend!
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Woordpakket 6 is meegegeven. Controledictee op donderdag 23 maart.
We zijn weer knallend van start gegaan. Iedereen gelukkig weer uitgerust en gezond terug van vakantie.
Op maandag 13 maart is er een geschiedenistoets. Samenvatting is al mee.
Op 1 maart hebben Imad, Leon, Florian, Jort B en Thijs meegedaan aan het damtoernooi, samen met jongens uit 7 a.
Het was een gezellige middag. Florian, Jort B, Mahmood en Lars van der Laan hebben een beker voor de derde prijs
gekregen.
Donderdag ging onze gastles over brandpreventie helaas niet door, maar die houden we nog te goed!
Iedereen heeft een pakketje werkwoordspelling meegekregen naar huis. Uiterlijk volgende week vrijdag moeten de
boekjes weer mee naar school. Alleen de eerste bladzijde hoeft gemaakt te worden. Dit gaan we vanaf nu wekelijks op
de vrijdag behandelen. Wilt u vooral samen met uw kind hiermee oefenen, want dit vinden ze een lastig onderdeel.
Gebruik ook de site leestrainer.nl/cito/werkwoordencito om extra te oefenen. Leuk en leerzaam voor allebei.

Op een enkel gesprek na zijn we klaar met de VO-adviezen. De aanmeldingen brengen we naar de verschillende scholen. Dus
alweer een stap verder naar het afscheid van de basisschool.
Maar voordat het zover is zijn er natuurlijk nog een aantal activiteiten, we houden jullie op de hoogte.
We gaan natuurlijk door met de methoden en daar horen wat toetsen bij. Op maandag 6 maart de geschiedenistoets en op
vrijdag 10 maart de aardrijkskundetoets.

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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