Voor uw agenda
De margemomenten voor de maand maart:
 Alle groepen op woensdag 22 maart
 Sterrengroep op maandagmiddag 27 maart
 Wolkengroep op dinsdagmiddag 28 maart
 Zonnegroep op woensdag 29 maart

maandag 13 maart
10-min-gesprekken groep 1 en 2
MR-vergadering – 19.30 uur

woensdag 15 maart
teamvoorlichting NDCE – 14.30 uur

EU-fruitlevering voor de komende week
De volgorde van de foto’s is ook de consumptievolgorde. Woensdag eten de
kinderen komkommer, donderdag een appel en vrijdag een peer.
1. Komkommer (5 lln)

2. Appel

donderdag 16 maart
directieoverleg – 9.00 – 15.30 uur
teamvergadering – 15.30 uur

3. Peer

Voeding en beweging
Vanaf 28 maart 2017 gaan we van start met de lessen van Healthylifestyle4u!!
Op dit moment zijn we druk bezig met de intakes van de kinderen die zich al
hebben opgegeven en die willen werken aan het verminderen van hun
overgewicht en het verbeteren van hun fitheid. Heeft u onze informatieavond
gemist, maar bent u toch geïnteresseerd om samen met ons te werken aan het
overgewicht van uw zoon of dochter? Neem dan contact op met onderstaand
telefoonnummer of stuur een e-mail.
Jolanda Cuperus, kinderfysiotherapeut
06-12341277 of info@oldenoert.nl
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Het onderwerp van deze week waren voorjaarsbloemen. Van bol tot bloem.
Versje:
Ting ting ting , dag lief ding, klokje fijn en teer, ben je daar al weer?
Met je witte mutsje en je groene jas, sta je in de zonneschijn in het groene gras.
Ting ting dag lief ding, klokje fijn en teer. De Lente is er weer.
Volgende week is ons hoofdthema De Boerderij. Het is een project waar de hele school over gaat werken. Als afsluiting
komt er een kijkavond. Daar hoort u binnenkort meer over. Ook een bezoek aan een boerderij in Zevenhuizen staat in
de planning. Via de groepsapp komt er meer informatie naar u toe.
Voor de kijktafel mogen de kinderen allerlei materialen meenemen die te maken hebben met de boerderij; bv knuffels,
boeken en ???

Deze week hebben we over lentebloemen gewerkt. We weten nu hoe er uit een bolletjes prachtige lentebloemen
kunnen groeien.
Volgende week starten we met een groot project over de boerderij.
Het is een project voor de hele school met als afsluiting een gezellige kijkavond.
Hier ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor.
Ook gaan we met de kleuters naar een boerderij. Via de groepsapp hoort u hier meer over.
Boekjes, platen en andere materialen zijn welkom!
Liedje:
Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien
Komt de lente 2x
Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien
Komt de lente weer in het land!

We hebben over lentebloemen gewerkt. We hebben leuke tulpen gemaakt.
Ook hebben we weer plantjes gekregen voor de schooltuintjes van de man van juf Harma.
Daan bedankt! We zijn er weer blij mee. De eerste plantjes staan er al in.
Volgende week starten we met het thema boerderij.
Jullie mogen van alles meenemen over dit onderwerp. Ook gaan we een echte boerderij bezoeken.
Meer informatie hierover op de groepsapp volgende week.
En dan als afsluiting een kijkavond voor kinderen en ouders. Uitnodiging volgt.
Maandag oudergesprekken!! Via de hoofdingang naar binnen.

De kinderen kennen al bijna alle combinaties. Sch, schr, nk, ng, ing, lijk, verkleinwoorden etc. Het lezen gaat ook al
steeds beter.
Met rekenen zijn we begonnen met huppen van 10 en 1 op een getallenlijn.
Volgende week beginnen we met het project; De boerderij. Het project zal twee weken duren en alle ouders en opa’s
en oma’s zijn welkom om de school en klas te bewonderen op donderdag 23 maart van 17.00 tot 19.00. Zet het alvast in
de agenda! De kinderen krijgen nog een uitnodiging mee waarop staat wat de bedoeling is. Leuke suggesties zijn
natuurlijk altijd welkom! Fijn weekend.

Blijf de leesbladen thuis dagelijks oefenen.
Wij zijn voor een volgend project op zoek naar schoendozen (elk kind heeft 1 nodig). Heeft u 1 of meerdere dozen
over? Graag bij juf inleveren. Alvast bedankt.
We hebben al een aantal opgaves voor de Leekster Lente Loop. Opgeven kan nog tot uiterlijk 14 maart aanstaande.
Volgende week beginnen we met het project; De boerderij. Het project zal twee weken duren en alle ouders en opa’s
en oma’s zijn welkom om de school en klas te bewonderen op donderdag 23 maart van 17.00 tot 19.00. Zet het alvast in
de agenda! De kinderen krijgen nog een uitnodiging mee waarop staat wat de bedoeling is. Leuke suggesties zijn
natuurlijk altijd welkom!
Fijn weekend!
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Binnenkort starten we met het project “ DE BOERDERIJ”. We hebben daarvoor lege schoenendozen nodig. Als u er
thuis nog een hebt liggen, dan zouden we daar graag over beschikken. (Meer zijn natuurlijk ook welkom).
Met rekenen zijn we momenteel bezig met sommen van het type 57 + 38 = en 72 – 37 = (eerst de 10 tallen erbij/eraf en
daarna de eenheden. Misschien thuis nog even oefenen als er tijd is.
Volgende week krijgen de kinderen het woordpakket mee dat bij blok 6 hoort. Op www.bloon.nl kan al geoefend
worden met de nieuwe woorden. (gebruikersnaam: puntenslijper wachtwoord: Welkom! )
We wensen iedereen een fijn wekend!

Aanstaande maandag is de taaltoets.
Aanstaande dinsdag is de rekentoets. Sommige kinderen vinden de verhaaltjes sommen en het klokkijken met 5 en 10
minuten nog erg lastig. Deze sommen kunnen ook thuis worden geoefend. www.klokrekenen.nl en
www.redactiesommen.nl hebben handige werkbladen om mee te oefenen.
We hebben al een aantal opgaves voor de Leekster Lente Loop. Opgeven kan nog tot uiterlijk 14 maart aanstaande.
Volgende week beginnen we met het project; De boerderij. Het project zal twee weken duren en alle ouders en opa’s
en oma’s zijn welkom om de school en klas te bewonderen op donderdag 23 maart van 17.00 tot 19.00. Zet het alvast in
de agenda! De kinderen krijgen nog een uitnodiging mee waarop staat wat de bedoeling is. Leuke suggesties zijn
natuurlijk altijd welkom!
Fijn weekend!

Na een paar dagen met toetsen zijn we begonnen aan een nieuw blok voor rekenen, taal en spelling.
Met rekenen gaat het over grote plus- en minsommen en aanvullen tot 1000. Dit hebben we in het vorige blok ook
geleerd. We leren ook over maten (cm, g, l) en het gebruiken van tabellen en grafieken.
Met taal leren we nu over de persoonsvorm. We herhalen het zelfstandig naamwoord en het bijvoeglijk naamwoord. Het
woordpakket van blok 6 is meegegeven.
Met spelling leren we ook over de persoonsvorm en woorden met s/z of v/f zoals grijze muizen en dove duiven. Voor
BLOON staat het woordpakket 6 ook klaar.
Met begrijpend lezen zijn we blok 6 aan het afsluiten. Komende week is de toets. Hiervoor kunnen we thuis extra
oefenen door tabellen te gebruiken. Hoe haal je informatie uit een tabel én hoe zet je informatie uit een tekst in een
tabel.
In de vorige nieuwsbrief werd bij onze groep een dictee over woordpakket 5 genoemd. Dit was een fout. Excuses
hiervoor.
We wensen iedereen een fijn weekend, het schijnt dat de zon gaat schijnen!

Alle leerlingen van groep 6 hebben donderdag een aanmeldingsformulier meegekregen. Middels dit formulier meldt u uw
kind aan voor godsdienstonderwijs(GVO) of humanistische vormingsonderwijs (HVO). De aanmelding betreft voor het
schooljaar 2017-2018. Voor meer informatie zie; www.gvoenhvo.nl Ook wanneer uw kind geen van beide gaat volgen,
dient u dit aan te geven op het formulier. Bedankt voor uw medewerking.
Aanstaande dinsdag heeft Steijn zijn spreekbeurt, en Jasper aanstaande donderdag.
Veel kinderen hebben hun rapport alweer ingeleverd. Wil de rest dit ook doen?!
Donderdag 16 maart heeft groep 6 het dictee over WP5 en vrijdag 17 maart groep 5.
De samenvatting voor hoofdstuk 2 van aardrijkskunde is ook meegegaan naar huis. 23 maart heeft groep 6 de toets en
24 maart groep 5.
De topo toets voor groep 6 is 29 maart. Ook hiervoor zijn oefenbladen meegegaan naar huis.
Groep 5 rekent met verhoudingstabellen en x sommen boven het 10 – tal. Wel belangrijk dat je de tafels dan goed kent.
Met taal leven we goede zinnen te schrijven met hoofdletters, punten, vraagtekens en komma’s.
Groep 6 oefent delen met rest en we leerden afstanden uitrekenen met behulp van een kaart en een schaallijn.
Met taal oefenen we afkortingen en voltooide tijd.
Alle leerlingen van groep 6 hebben donderdag een aanmeldingsformulier meegekregen. Middels dit formulier meldt u uw
kind aan voor godsdienstonderwijs(GVO) of humanistische vormingsonderwijs (HVO). De aanmelding betreft voor het
schooljaar 2017-2018. Voor meer informatie zie; www.gvoenhvo.nl Ook wanneer uw kind geen van beide gaat volgen,
dient u dit aan te geven op het formulier. Bedankt voor uw medewerking.

O.b.s. De Nijenoert,

een school

3


























Ziezo, het topografieproefwerk is ook weer achter de rug. Maandag gaat de uitslag mee naar huis. Het is de bedoeling
dat de kaarten die thuis geoefend zijn even weer meegenomen worden naar school. We hebben ze volgende week nog
nodig.
Als je je nog wilt aanmelden voor de Leekster lenteloop, dan kan de aanmelding uiterlijk aanstaande maandag nog bij juf
Greet worden ingeleverd. Vergeet dan niet het gevraagde bedrag bij te voegen.
De kledingactie gaat weer van start. De bijbehorende zakken zijn meegegeven.
De spelers van de teams die hebben meegedaan aan het volleybaltoernooi, hebben een mooie teamfoto ontvangen.
Een leuk aandenken voor sportieve 6a-ers.
Woensdag is woordpakket 5 meegegeven naar huis. Het controledictee staat gepland voor maandag 20 maart.
Op dit woordpakket staan allemaal niet-werkwoorden. De werkwoorden ( persoonsvormen) oefenen we in school met
werkwoordschema's. De verleden tijd is nu aan de beurt.
En dan, na de vrijdag, even lekker genieten van het weekend!.

Alle leerlingen van groep 7 hebben donderdag een aanmeldingsformulier meegekregen. Middels dit formulier meldt u uw
kind aan voor godsdienstonderwijs(GVO) of humanistische vormingsonderwijs (HVO). De aanmelding betreft voor het
schooljaar 2017-2018. Voor meer informatie zie; www.gvoenhvo.nl Ook wanneer uw kind geen van beide gaat volgen,
dient u dit aan te geven op het formulier. Bedankt voor uw medewerking.
Deze week is Juf Melissa de hele week bij ons geweest in verband met haar stage. Dat was erg leuk. Zij is derdejaars
stagiair en blijft op de maandag en dinsdag tot eind juni bij ons.
In verband met het project ‘de boerderij’ is er een kijkmoment donderdag 23 maart van 17.00 tot 19.00.

Alle leerlingen van groep 7 hebben donderdag een aanmeldingsformulier meegekregen. Middels dit formulier meldt u uw
kind aan voor godsdienstonderwijs(GVO) of humanistische vormingsonderwijs (HVO). De aanmelding betreft voor het
schooljaar 2017-2018. Voor meer informatie zie; www.gvoenhvo.nl Ook wanneer uw kind geen van beide gaat volgen,
dient u dit aan te geven op het formulier. Bedankt voor uw medewerking.
We zitten vanaf dinsdag in nieuwe groepjes. Een jongen naast een meisje. Best spannend, maar ook leuk om eens samen
te werken met iemand die je zelf nooit zou kiezen.
We zijn bezig met het invullen van de topo-kaart van VK en Ierland. Na (zelf-)controle mag de kaart mee naar huis. De
toets is op 23 maart.
Maandag 13 maart is de toets geschiedenis. De samenvatting is mee naar huis.
Fijn weekend allemaal.

De leerlingen van groep 8 hebben een ouderkrant m.b.t. de Centrale Eindtoets gekregen. Deze informatie is bedoeld
voor de ouders, maar kan makkelijk met de leerlingen zelf worden besproken. Er staan dan ook enkele voorbeeldvragen
in, die kunnen worden gemaakt. Erg handig om te zien welk type vragen er in deze Eindtoets staan. Wij gaan zelf in de
klas ook nog met de vorige Centrale Eindtoets aan het werk.
Snoepen in de klas wordt een probleempje. We snappen wel dat de leerlingen een frisse adem willen hebben, maar er
mag geen kauwgom, of ander snoep, tijdens de les worden genuttigd. Dus als er een leerling tijdens de les driftig zit te
kauwgom kauwen, mag hij of zij trakteren. Dit natuurlijk na de les.
Donderdag 16 maart wordt het controledictee afgenomen. Het gaat om de: -isch / -ctie / -tie / -t- woorden.
Best lastig!
Allemaal een leuk weekend gewenst.

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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