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

zaterdag 25 maart
Leekster Lente Loop

Afscheid van juf Grieta
Vrijdagochtend zijn onze leerlingen getrakteerd op een bijzonder leuke
voorstelling. Dit ter ere van het afscheid van juf Grieta. Deze mini-musical was
een creatie van Grieta en haar
dochter Rianne. Het verhaal
speelde zich af in een
poppenwinkel, waarin enkele
leerlingen als pop fungeerden.
Kinderen uit de bovenbouw
hebben de afgelopen weken
veelvuldig geoefend o.l.v. Grieta
en Rianne. Het resultaat mocht
er zijn. Hiernaast een foto van
de musicalsterren.

maandag 27 maart
Overleg SKSG – 9.00 uur
alle kinderen vrij

dinsdag 28 maart
Middenbouwoverleg – 15.30 uur

woensdag 29 maart
Onderbouwoverleg – 12.15 uur

donderdag 30 maart
Directieoverleg – 9.00 uur
Tentoonstelling Project – 17.00 – 18.30 uur

Juf Grieta is in 2001 als invalster begonnen aan onze school. Aanvankelijk voor
een periode van 14 dagen. Dat werd toen bijna een heel schooljaar. Kort
daarop werd ze een vast teamlid van De Nijenoert. Grieta heeft vele jaren les
gegeven in onze groepen 3. Vele kinderen hebben van haar het lezen geleerd. Ook heeft een grote groep kinderen extra
ondersteuning van Grieta mogen ontvangen. Na gezondheidsproblemen heeft Grieta moeten
stoppen met het werk als groepsleerkracht. We wensen haar heel veel geluk en gezondheid toe.
De Nijenoert verliest in Grieta een zeer gewaardeerde collega.
Onderwijsdag Westerwijs
Afgelopen woensdag was de onderwijsdag van Westerwijs. Alle collega’s van de
Westerwijsscholen waren aanwezig in Bakkeveen. Deze dag stond in het teken van de openbaar
onderwijs en kennismaking met de collega’s van de verschillende scholen.
De onderwijsdag werd geopend en afgesloten met een korte conference van Robert Brouwer
(foto).
In de tijd tussen de opening en de afsluiting momenten volgden alle medewerkers verschillende
workshops. Deze waren van prima kwaliteit. Ook het weer werkte prima mee, waardoor de
lunch door velen buiten werd genuttigd. We kunnen spreken van een zeer geslaagde dag.
Heerlijke soep
Dinsdag jl. werden onze teamleden
verrast met heerlijke soep. Zij waren namelijk uitgenodigd door de
kinderen van BSO Liekelei voor een 1-gang-menu.
De groentesoep was door
de kinderen zelf bereid en
werd op een ouderwetse
manier aan de kook
gebracht middels een
houtvuurtje. Er is volop van
genoten.
Daarom een compliment

voor de kookkunsten van de BSO-kinderen.
De volgende keer zijn wij als team van de Nijenoert weer graag van de partij.
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Project: De Boerderij
Uitnodiging……… de afgelopen weken
hebben de leerlingen hard gewerkt aan een
groot project. De hele school is omgetoverd
tot een grote boerderij. Op donderdag 30
maart kunt u het werk van de leerlingen
komen bewonderen. U bent van harte welkom
tussen 17.00 uur en 18.30 uur.

Alleen toegang via de hoofdingang aan de
Nijenoertweg . Alle andere ingangen zijn gesloten.
EU-fruitlevering voor de komende week
De volgorde van de foto’s is ook de consumptievolgorde. Woensdag eten de kinderen komkommer, donderdag een
sinaasappel en vrijdag een peer.
1. Komkommer (5 lln.)

2. Sinaasappel

3. Appel

Kledingactie Nijenoert tot woensdag 9.00 uur
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 om 9.00
uur opgehaald. We bedanken u alvast voor uw
medewerking.
Ruimte is uw kledingkast = geld voor school.

Even voorstellen
Mijn naam is Tjarda Nieuwenhuis uit Den Ham bij Aduard. Sinds maart volg ik Sietske op als GVO-docente. Ik wil me graag even aan
jullie voorstellen en iets over het Godsdienstig Vormingsonderwijs vertellen.
Samen met familie hebben wij een veehouderijbedrijf. Verder beoefen ik taekwondo en speel ik waldhoorn. Ongeveer 20 jaar geleden
ben ik begonnen met het verzorgen van de GVO-lessen in het Openbaar onderwijs. In maart vorig jaar heb ik een 2 jarige opleiding aan
Windesheim in Zwolle afgerond om mij verder te professionaliseren.
De kinderen in groep 7/8 kunnen ervoor kiezen om iedere week een uurtje Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) volgen. Het GVO wil
kinderen laten ervaren wat het geloof in God voor mensen van toen en nu kan betekenen. In de lessen maken leerlingen kennis met de
godsdienstige verhalen, feestdagen, symbolen en gebruiken. De kinderen krijgen inzicht in de betekenis ervan in de Nederlandse
samenleving, geschiedenis en cultuur.
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De kerndoelen van het GVO zijn: verhalen, betekenis geven, vieren en ontmoeten en tot
slot reageren. Vragen van de kinderen vormen aanknopingspunten. In een gesprek over
de Bijbelverhalen leggen we samen relaties tussen de bijbel, de leefwereld en het leven
van de kinderen.
We willen de leerlingen kennis aangaande het leven meegeven, vanuit godsdienstig
perspectief. Het gaat niet om kennis op zich, maar om vorming. We halen de existentiële
dimensie naar voren in de Christelijke tradities. Het gaat niet om het reproduceren van
feiten, maar om een leeftocht voor onderweg. We stimuleren de leerlingen om een eigen
levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen en dragen bij aan begrip en respect voor de
overtuiging van anderen. Zo worden kinderen voorbereid op hun eigen rol in de
multiculturele en multireligieuze samenleving.
Hoe wordt dat in de praktijk ingevuld?
Tot de zomervakantie ga ik bezig met het thema: “bouwen”. We gaan bouwen aan sfeer
in de groep en gaan opbouwend aan de slag met deugden als verantwoordelijkheid, creativiteit, vertrouwen en wijsheid.
We maken kennis met verhalen van Jezus over het koninkrijk van God.
Bouwwerken als de toren van Babel, het standbeeld uit het verhaal van Daniël en heilige huisjes krijgen ook een plek in de lessen.
Met vriendelijke groet,
Tjarda Nieuwenhuis (tjarda_n@ hotmail.com)






















Dinsdag was het bezoek aan de boerderij van de familie van Kleinwee in Zevenhuizen een groot succes. Plassende
koeien, springen op stropakken, kalfjes bekijken , horen wat koeien eten, waar de melk vandaan komt en nog veel
meer. Wij bedanken alle ouders die de kinderen hebben begeleid.
De kinderen zijn nog druk bezig met het maken van allerlei werkjes voor de tentoonstelling van 30 maart.
Let op: de kinderen zijn woensdag 29 maart vrij.

Afgelopen dinsdag zijn we naar de boerderij geweest. Het was een leuk informatief bezoek.
Alle ouders die gereden hebben, willen we hartelijk bedanken. De kinderen hebben genoten!
We zijn druk aan het knutselen en weten al veel dingen over het werken op de boerderij.
Komende donderdag 30 maart kunt u vanaf 17.00 uur alles komen bewonderen.
Dinsdagmiddag 28 maart is een margemiddag en zijn de Wolkengroep kinderen vrij!
Erg leuk en leerzaam ons uitje naar de boerderij. De kinderen hadden nog nooit zoveel koeien bij elkaar gezien. Er
was ook een grote knuffelkoe. We hebben gezien hoe de koeien gemolken worden en waar de melk ingaat.
En dan nog die leuke, lieve kalfjes, kippen en een haan en een lieve hond.
Het was erg leuk. Ouders die mee waren, bedankt!!
Er zijn al veel leuke werkjes gemaakt over de boerderij die U volgende week donderdag kunt bewonderen, vanaf
17.00 uur. De kinderen hebben ook vandaag een uitnodiging mee gekregen.
Margemiddag voor de sterrengroep a.s. maandagmiddag.
Lieve ouders, enorm bedankt voor het meedenken en meenemen van alle spullen voor het project ‘de boerderij’!
Samen maken we er iets leuks van in de klas.
Op dit moment is juf Ankie ziek en staan er invallers voor de groep. Gelukkig konden we het steeds oplossen. We
wensen juf Ankie beterschap!
Maandag hebben we kern 8 alweer afgerond. De dag stond in het teken van allerlei kleine toetsjes en dit hebben de
kinderen erg goed gedaan. We zijn nu gestart in kern 9. Ook met rekenen starten we met het nieuwe blok.
We hebben deze week een hoop geknutseld! Volgende week donderdag bent u uitgenodigd voor onze kijkavond om
alles te komen bekijken. De uitnodigen zijn mee.
Met taal hebben we woorden geleerd die beginnen en eindigen op 3 medeklinkers, zoals fietst, durft, straat, etc.
Met rekenen zijn we bezig met het kleinste en het grootste getal zoeken, rekenen met sprongen van 1 en 10 en
cijfers verdubbelen en halveren.
We kregen trouwens een aantal vragen van ouders over de kijkavond. Op de uitnodiging staat een tijd van 17.00 tot
18.30. Mogen de ouders zelf beslissen hoe laat ze komen of moet het echt tussen die tijden zijn?

O.b.s. De Nijenoert, een

school

3
































Afgelopen maandag hebben we bezoek gehad van een verhalenvertelster. Ze vertelde in het Gronings een erg
boeiend verhaal over “De Baggelbeer”.
Vrijdag 24 maart nemen we in het speellokaal afscheid van juf Grieta.
Vrijdag, na de pauze krijgen we “volleyballes” van een trainer van Impala.
Donderdag 30 maart is de afsluiting van het project over de boerderij. In de uitnodiging vind u de nodige informatie.
We wensen iedereen een fijn weekend.
Juf Marieke was deze week voor het eerst in onze klas. Zij zal de komende weken op de donderdag en vrijdag voor
de klas staan, fijn!
Hebben jullie nog boerderij spulletjes thuis om de klas mee te versieren? Graag meenemen!
We hebben deze week een hoop geknutseld! Volgende week donderdag bent u uitgenodigd voor onze kijkavond om
alles te komen bekijken. De uitnodigen zijn mee.
We kregen trouwens een aantal vragen van ouders over de kijkavond. Op de uitnodiging staat een tijd van 17.00 tot
18.30. Mogen de ouders zelf beslissen hoe laat ze komen of moet het echt tussen die tijden zijn?
Op maandag 27 maart is de toets van geschiedenis hoofdstuk 4.
Op woensdag 29 maart is de toets van taal, thema 6.
Op donderdag 30 maart is de toets (dictee) van spelling, blok 6.
Met rekenen hebben we veel plus-, min-, keer- en deelsommen. Hier kunnen we thuis ook mee oefenen. Plus- en
min doen we zo:
236 + 346 = | 500 | 70 | 12 |  582
574 – 436 = | 100 | 40 | -2 |  138
Bij keer/vermenigvuldigen hebben nu ook grotere sommen waarbij we splitsen:
5x14 = 5x10 + 5x4 = 50 + 20 = 70
Bij delen hebben we ook al rest:
41:6 = 6 rest 5
Tenslotte rekenen we ook met verhoudingstabellen.
We zijn druk aan het knutselen aan het boerderij project. De klas wordt steeds mooier. Ook nemen leerlingen
mooie dingen mee van huis.
Ook groep 5a gaat op donderdag 6 april naar Grootegast. We hebben ouders nodig voor transport, meer info volgt
spoedig!

Aanstaande maandag wordt in groep 5 de tafel van 8 overhoord.
Aanstaande dinsdag heeft Elisa haar spreekbeurt en donderdag Job.
De spreekbeurten zijn bijna allemaal klaar en nu beginnen we met de Boekenbeurten. Alle leerlingen hebben een
uitleg meegekregen en in de klas hangt een lijst waar de data opstaan.
Voor ons project ‘’De Boerderij’’ gaan de leerlingen een muurkrant maken. Hiervoor hebben de kinderen binnen
hun groepje een taakverdeling gemaakt. Aanstaande maandag alle spullen meenemen!
In groep 5 hebben we geleerd wat de persoonsvorm is en hoe we die op kunnen zoeken.
Met rekenen oefenen we hoe een deelsom met rest uit een verhaal moeten halen. Ook leerden we hoe je de
tempratuur moet aflezen en de maataanduiding op een liniaal, maatbeker of weegschaal moeten aflezen in bijv. gr, ml
of cm.
In groep 6 leerden we hoe je Engelse woorden uit de Nederlandse taal kan herkennen.
Bij rekenen oefenen we cijferend optellen tot duizend en cijferend vermenigvuldigen tot 1000.

Afgelopen maandag kregen we bezoek van Aafke Hoek. Aafke is als verhalenverstelster aangesloten bij het
vertellerscollectief Westerkwartier. Daarom vertelt ze verhalen in het Westerkwartiers dialect. Ze vertelde het
verhaal van de Japanse steenhouwer, geschreven door Multatuli. We konden het hele verhaal prima verstaan en
begrijpen , ondanks het feit dat er geen kinderen zijn die het Westerkwartiers spreken.
In de loop van het schooljaar maken we kennis met allerlei soorten verhalen en teksten. We schrijven zelf ook
verschillende teksten. Een sprookje, een fabel, een tekst met een fout.... Er zijn al veel leuke verhalen geschreven en
voorgelezen.
Op dit moment wordt gewerkt aan een verhaal die hoort bij een illustratie die uit de krant is geknipt: Een stoel uit
de Tweede Kamer die vol met slangen ligt. Laat je fantasie maar werken.
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Een tip: Thuis door blijven oefenen met de tafels is een goede zaak. Knoop daar ook de delingtafels aan vast.
6x8 8x6 48:6 48:8 Met name de delingsommen komen op dit moment veel aan de orde. We zijn bezig
staartdelingen aan te leren.



Vandaag hebben we helaas afscheid genomen van juf Grieta. De kinderen hebben een prachtige voorstelling gezien.
Uit onze klas deden Saffon en Marit mee. Dat deden ze heel erg goed! Complimenten voor iedereen die tijd en
energie heeft gestoken in dit afscheidsmoment. We gaan juf Grieta heel erg missen.
Donderdag kunt u tussen 17:00 en 18:30 in de klas komen om onze invulling van het boerderijproject te
bewonderen.
Donderdag 6 april is het theoretisch verkeersexamen. We hebben al veel geoefend op school, maar jullie kunnen
thuis ook nog oefenen. Op de link https://vvn.nl/theoretisch-verkeersexamen zijn alle verkeersafspraken,
verkeersborden en oefenexamens te vinden. Veel succes!
Een fijn en zonnig weekend gewenst!

















Maandag 27 maart is de toets van Natuur.
Maandag 27 maart gaan we een boerderij bezoeken. We zijn rond 11.45 weer terug bij school (het kan 5 minuutjes
uitlopen). Graag laarzen meenemen naar school!
Donderdag is er de kijkavond van het project. De uitnodiging is al mee.
Donderdag 6 april is het theoretisch verkeersexamen. We hebben al veel geoefend op school, maar jullie kunnen
thuis ook nog oefenen. Op de link https://vvn.nl/theoretisch-verkeersexamen zijn alle verkeersafspraken,
verkeersborden en oefenexamens te vinden. Veel succes!
Een fijn en zonnig weekend gewenst!

Vandaag hebben we een gastles gehad van een medewerkster- en bewoonster van stichting De Zijlen in Leek.
In een boeiend verhaal werd er uitgelegd hoe het leven er aan toegaat binnen De Zijlen.
We zijn ook deze week bezig geweest met ons Boerderijproject. Donderdag 30 maart is dus de presentatie (17.0018.30), maar eerst gaan we dinsdag a.s. op excursie. Op de fiets vertrekken we om 08.15 uur naar De Wilp om een
bezoek te brengen aan een melkveehouderij. Dus graag een goede fiets mee en natuurlijk voldoende eten en drinken
voor de gehele dag. Want tussen de middag zijn we nog steeds op pad.
Verder zijn we begonnen aan het oefenen van de Centrale Eindtoets. De leerlingen hebben een uitgave meegekregen
van vorig jaar, zodat er thuis ook in gewerkt mag worden. Er wordt een beeld gegeven van hoe de vraagstelling kan
zijn. Graag deze B1 uitgave a.s. maandag weer mee naar school.
Verder hebben we volgende week de Week Van Het Geld en zaterdag a.s. de Leekster Lente Loop !!!

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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