Voor uw agenda
Margemoment(en) voor de maand november:
Dinsdagmiddag 21 november groep 1 t/m 8 i.v.m. studiemiddag team.
maandag 13 november
Kennismakingsgesprekken Zonnegroep en
Sterrengroep
19.30 uur MR-vergadering

dinsdag 14 november
13.05 uur Aangekondigde ontruimingsoefening
Kennismakingsgesprekken Wolkengroep
19.30 uur OV-vergadering

donderdag 16 november
9.00-16.00 uur Directieoverleg

Andere schooltijden
Dinsdagavond jl. vond op school de jaarlijkse ouderavond plaats waarin de
Oudervereniging en Medezeggenschapsraad verantwoording hebben afgelegd over het schooljaar 2016-2017. Daarna hebben
we een voorlichtingsbijeenkomst gehad over het onderwerp Andere schooltijden. De avond werd begeleid door Beja Koops
van onderwijsbegeleidingsdienst Cedin. Van de 219 gezinnen van onze school waren er 60 ouders bij de avond aanwezig. Ook
waren er zeven leerkrachten. Als OV, MR en directie, waren we blij met de komst van zoveel ouders. Het waren er veel
meer dan we in eerdere jaren bij deze avonden mochten verwelkomen. Beja gaf heldere informatie over de mogelijkheden,
voor- en nadelen van verschillende schooltijdenmodellen. Ook poneerde ze enkele stellingen. Dat leidde tot goede en open
gesprekken.
Deze week heeft u via de mail een informatiebrief over Andere schooltijden ontvangen. Deze is dinsdag ook door de MR aan
de deelnemers meegegeven. Ook heeft u de presentatie van Beja Koops via de mail ontvangen. Zo kunt u – ook als u niet
aanwezig was – alles nog eens rustig doornemen. Uiteraard staat deze informatie ook op onze website (MR). Zie afbeelding
hieronder.
De MR komt maandag 13
november bij elkaar om de
vervolgstappen in gang te zetten.
Wilt u voorafgaand aan dat
overleg nog vragen bij ons
neerleggen? Mail ze dan voor 13
november aan:
mr.nijenoert@westerwijs.nl.
Vanzelfsprekend kunt u ook later
altijd vragen stellen. Kom er
gerust mee!
Nogmaals bedankt voor jullie
aanwezigheid op deze avond.
Met vriendelijke groet
Namens de OV, MR en het team,
Peter Pijlman
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De middaglunch
Veel kinderen maken gebruik van de TMO-voorziening van onze school.
Echter, een veel groter deel gaat tussen de middag naar huis om van de lunch
te genieten. Deze kinderen zijn dan om 12.45 uur weer welkom op het terrein
van de school. Dan start namelijk het toezicht van leerkrachten.
Tussen 12.15 en 12.45 uur is het plein voor de kinderen van de TMO en niet
voor kinderen die thuis hebben gegeten. Het is namelijk zeer ingewikkeld voor
de overblijfkrachten van de BSO. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de
overblijfkinderen.
Ons dringende verzoek om uw kind rond 12.45 uur weer naar school te laten
gaan.
Bedankt voor uw medewerking.

Gele belijning aangebracht
Deze week zijn bij de school aan de Groevelaan gele kruisen
aangebracht op het wegdek. Deze gele belijning geeft aan dat
parkeren op deze plekken verboden is.
Ook zijn er gele pijlen op het wegdek in de Kiss&Go-zone
aangebracht. Deze pijlen geven de rijrichting aan. Wellicht
overbodig, maar het gebruik van de Kiss&Go-zone is als volgt:
alleen stoppen voor het in - of uitstappen van inzittenden. De
chauffeur blijft zitten en rijdt daarna direct weer verder.
Makkelijker kunnen we het
niet maken.
Fruitdagen op woensdag, donderdag en vrijdag
Zoals u waarschijnlijk al weet, is onze school wederom ingeloot voor het EU-fruitproject.
Dinsdag 14 november zal de eerste levering plaatsvinden. Voortaan wordt er elke dinsdag
drie verschillende soorten fruit/groente geleverd door de firma Fruit voor Kids. Diezelfde
dag zal één van de conciërges het geleverde verdelen over de 13 groepen. Onze leerlingen
krijgen dus op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van school een portie fruit. We
proberen elke week in de nieuwsbrief de ouders en kinderen te informeren over welke
fruitsoort er de volgende week geleverd wordt. Het fruitprogramma duurt tot 20 april
2018.
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).
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Als u dit leest zijn de kinderen van groep 2 inmiddels naar Vredewold geweest om Sint Maartenliedjes te zingen. We
bedanken alle ouders die de kinderen hebben vervoerd en begeleid naar Vredewold. De kleuters van groep 1
mochten bij de groepen 3 de liedjes zingen die ze leerden.
Variatie op een liedje voor groep 1: Ik loop met mijn lampionnetje door alle straten heen , het is een bomenlampion
die schijnt voor iedereen!!
Allemaal veel plezier op 11 november!.
Maandag 13 november oudergesprekken.
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Dankzij de ouders die de kinderen van groep 2 reden hebben we weer een leuk uitstapje gehad naar Vredewold. De
oude mensen bewonderden de mooie lampions en de kinderen zongen de vele Sintmaartenliedjes die ze op school
hebben geleerd. De kleuters kregen nog een traktatie als verrassing mee. Alle ouders die gereden hebben en een
groepje hebben begeleid: BEDANKT! De kinderen van groep 1 showden hun lampion in de onderbouw. Natuurlijk
kregen zij ook wat lekkers. Wat hebben ze goed gezongen!
Wij wensen jullie allemaal morgen een fijne Sint-Maarten toe. We hopen op droog weer. Veel plezier en kijk uit bij
het oversteken!
We krijgen binnenkort weer fruit op school. De kinderen mogen gewoon hun eten voor de pauze meenemen. De
juffen verdelen het fruit over de week. Vaak eten we er ‘s middags van.
Dinsdag 14 november zijn er weer 10minuten gesprekken .

Vandaag zijn de kleuters van groep 2 naar Vredewold geweest om daar hun liedjes te zingen met lampion voor de
bewoners. Ouders en oma die mee waren, bedankt. Groep 1 heeft gezongen voor de juffen en kinderen van groep
3.
Maandag 13 november oudergesprekken. Via de hoofdingang naar binnen!
Volgende week krijgen de kinderen weer extra fruit op de middagen.
Veel plezier op 11 november!!

De kinderen krijgen vanaf woensdag een portie fruit op school. Dit betekent voor u dat u op woensdag, donderdag
en vrijdag geen fruit hoeft mee te geven.
We zijn weer bezig met de laatste lessen van kern 3! De letters z, ij en h zijn aangeleerd. Daarnaast hebben de
kinderen geleerd welke symbolen bij welke letters horen. Zo hebben de klinkers het symbool van een -, lange
klanken zoals ee, aa, uu en oo zijn --, tweetekenklanken zoals oe en ij zijn // ( twee staande streepjes) en de
medeklinkers een <. We hebben heel veel woorden gevonden met de <-< symbolen zoals kok, vis, kim etc.
Met rekenen zijn de kinderen geleerd hoe je een plattegrond moet lezen. We hebben de school opgezocht via
Google Maps. Dit was erg leuk! Ook hebben we geleerd welke plattegrond bij welk blokkenbouwsel hoort.
Deze week zijn we begonnen met het geven van complimentjes. Kinderen ervaren hoe fijn het is om complimenten
te ontvangen, maar ook hoe je een complimentje kunt geven.
Donderdag hebben we afscheid genomen van Melissa. Zij heeft hier stage gelopen. We hebben het erg fijn gevonden.
Dankjewel Melissa. Heel veel succes met je vervolgstudie!
Heel veel plezier zaterdag 11 november!!!

Zouden jullie je telefoonnummer door willen geven aan de juf of aan de groepsouders zodat zij een groepsapp aan
kunnen maken?
Groep 4 heeft woensdag het tweede controledictee gehad. Met rekenen zijn we begonnen met het oefenen van
keersommen en meten. Ook zijn we nog steeds sommen aan het uitrekenen met behulp van de getallenlijn,
Groep 3 heeft deze week de letters oe en z geleerd. Het verschil tussen de z en de s vinden sommige kinderen nog
lastig om te horen, goed oefenen dus! Groep 3 heeft ook weer een leesblad mee gekregen om thuis te oefenen.
De lampionnen zijn af en zijn erg mooi geworden! Heel veel plezier zaterdag!
Fijn weekend!

Het dictee van blok 2 wordt op maandag 20 november gemaakt. Nog even goed oefenen dus.
Met taal zijn we nu bezig met tegenstellingen, zin langer maken en samengestelde woorden. Met rekenen zijn we
bezig met meten van lijnen en schatten van lengtes. Met spelling zijn we bij de worst en struik woorden, dus drie
medeklinkers vooraan of achteraan.
De kinderen mogen een etui mee naar school nemen voor hun potlood en kleurpotloden.
Nog niet alle ouders hebben hun 06 nummer doorgegeven voor de groepsapp van de ouders.
We wensen iedereen een leuke St. Maarten.
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Op dinsdag 14 november is het dictee over woordpakket 2.
A.s. dinsdag 14 november is ook de toets van NAUT. De samenvatting is meegegeven naar huis. Ze staan
ook op onze website.
In de rekentoets van blok 3 zat afgelopen week ook een tempotoets hoofdrekenen. Daarin werden plussommen
onder de 20 gevraagd. De kinderen hadden 2min. de tijd voor 25 sommen. Dit ging bij erg veel kinderen niet erg
goed. Ook het onderdeel minsommen was bij veel kinderen onvoldoende. Wellicht een idee om hiermee thuis even
aan de slag te gaan. We oefenen het uiteraard ook in de klas.
Het klokkijken (analoog) is ook een onderdeel wat thuis opgepakt moet worden bij veel kinderen. Het hele uur, het
halve uur zit er bij bijna iedereen wel in. Vijf voor half, vijf over half, twintig minuten voor/over, etc. vinden veel
kinderen nog lastig.
De tafel van 9 kwam ook voorbij in de toets, dit deel ging super!! Kom voor vragen altijd langs!
Met geschiedenis zijn we begonnen aan het nieuwe hoofdstuk. Het gaat over het tijdvak de Grieken en Romeinen.
Erg interessant!
De lampions zijn af, ze kunnen mee naar huis! We hebben ze even getest en we zijn DIK tevreden, ze zijn prachtig!
Ze zijn echter wel een beetje groot en zwaar, misschien thuis even kijken of ze stevig genoeg zijn voor het lichtje
wat uw kind heeft. Na het lampion lopen de nietjes eruit halen en u heeft een geweldig schilderij voor aan de muur!
Fijn weekend en we hopen dat het droog blijft zaterdagavond!

Dinsdag 14 november is het dictee over woordpakket 2.
In tegenstelling tot een eerdere aankondiging is de toets over NAUT niet op dinsdag 14 november maar op
woensdag 15 november. De samenvatting is reeds meegegeven. Deze staan ook op onze website.
Afgelopen week is de rekentoets van blok 3 afgenomen. Het klokkijken blijkt nog steeds moeilijk, vooral als op
aangeven van de digitale tijd de wijzers in een klok moeten worden getekend. Ook is het automatiseren onder de
100 nog een punt van aandacht. (sommen als 32 – 8 = en 28 + 14 = moeten dan onder tijdsdruk worden gemaakt)
Regelmatig even oefenen kan helpen.
Elke woensdag kijken we even hoe de stand van zaken bij de tafels is. De tafels van 3, 4, 6 en 9 staan nog steeds op
de agenda. (elke dag even oefenen geeft op den duur het gewenste resultaat).
De lampionnen zijn af. Nu maar hopen dat ze veel lekkers op zullen brengen.
We wensen iedereen een heel fijn (Sint Maarten) weekend.

Het dictee van blok 2 is gemaakt. Het woordpakket voor blok 3 is mee naar huis. Goed oefenen, vooral de
spellingsregels.
De rekentoets van blok 3 is volgende week donderdag. Dinsdag krijgen de kinderen het gele boek mee naar huis om
te oefenen-> blok 3 les 13. De klokken zijn lastig, www.klokrekenen.nl is een handige site om de klokken te
oefenen.
Bij taal hebben de kinderen het aanwijzend voornaamwoord en het persoonlijk voornaamwoord geleerd.
Aanstaande dinsdag wordt de toets van Naut afgenomen.
Wij wensen iedereen zaterdagavond veel succes en plezier met het lampionlopen.

Het dictee van blok 2 is gemaakt. De scores staan binnenkort weer in ParnasSys. Het woordpakket voor blok 3 is
mee naar huis. De datum van dit dictee maken we via deze nieuwsbrief bekend.
De tweede ronde van de voorleeskampioenschappen zijn geweest. Jort en Romy hadden het goed voorbereid en
lazen prachtig voor. Volgende week is Job aan de beurt en daarna kiezen we de finalist, die mee mag doen met het
Nijenoert-kampioenschap op 23 november.
De rekentoets van blok 3 is volgende week. Je kunt dus oefenen in je gele boek: blok 3 les 13.
Volgende week starten we weer met fruiteten: op woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de kinderen dus geen
fruit mee naar school!
De tafels gaan als een speer. Iedere week op vrijdag maken we een tafeltoetsje. Als we ons doel van 250 sommen
goed hebben bereikt gaan we het tempo opvoeren. Binnen 20 seconde 10 tafelsommen.
De laatste hand aan de lampionnen is gelegd. Ze zijn prachtig geworden. Veel succes zaterdagavond.
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Het eerste aardrijkskundeproefwerk was best wel moeilijk, maar is goed gemaakt. Compliment!.
We oefenen dagelijks werkwoordspelling. En die werkwoorden zijn nog best wel lastig. Het toepassen van alle regels
is moeilijk. Een keer per week maken we een proefdicteetje. Er worden dan tien zinnen voorzien van de zoveel
mogelijk goed gespelde werkwoorden. Ieder kind maakt voor zichzelf een schatting hoeveel van de 10 het goed zal
kunnen maken. Deze schatting en het resultaat worden ingevuld in een grafiek. Alle punten worden daarna
samengeteld en daaruit wordt het groepsgemiddelde berekend. Het groepsgemiddelde staat nu op 6,4. We streven
er naar om op 8 uit te komen voor de kerstvakantie.
Tijdens de rekenlessen oefenen we met rekenen met procenten, kommagetallen en grote (staart)delingen. En die
sommen zijn best lastig!.
Op de groepspagina van de Nijenoert-site staat een foto en een verslagje van onze excursie.
De lampionnen gaan vrijdag mee naar huis. Veel plezier zaterdagavond!.

Op vrijdag 24 november staat de woordenschattoets over les 3 en 4 op het programma. Op vrijdag 1 december
wordt de topotoets over Noord- & Zuid-Amerika afgenomen. De leerstof is meegegeven.
Voor het laatst lampionnetje lopen. Met een in de klas gemaakte lampion of een gekochte. Veel plezier zaterdag!
Bij ons in de klas hebben we de eerste ronde van de voorleeswedstrijd gehad. Een hoog niveau dit jaar, Lars van der
Laan en Marit Bouthoorn zijn door naar de tweede ronde. En die is op donderdag 16 november. Goed gedaan, alle
vier!
We hebben het in de klas gehad over: planning / planning met leren. Dit ook in voorbereiding voor volgend
schooljaar.
De leerlingen hebben een kopie van rekenen gekregen om thuis te oefenen. Het gaat om de vraag: bereken de
korting van een product. Of de van en voor vraag. Ook hebben we gekeken naar de site : www.sommenfabriek.nl
Dit is een site die we in de klas vaker gaan bezoeken Thuis kan er ook op worden gezocht. Men geeft een uitleg
over de verschillende rekenvaardigheden.

We hebben het in de klas gehad over: planning / planning met leren. We hebben het onder andere gehad over het
planbord in de klas en het gebruik van een agenda. Dit ook in voorbereiding voor volgend schooljaar.
Voor in de agenda: 17 november toets van NAUT Thema 1. De kinderen hebben een samenvatting meegekregen en
zelf aantekeningen gemaakt. Ook staan op de website van school alle samenvattingen van het boek.
De lampionnen zijn af! De kinderen hebben zelfstandig een ontwerp uitgekozen en alles zelf gemaakt met materialen
van school. Er is hard aan gewerkt en ze zijn erg mooi geworden. Veel plezier zaterdag!
Afgelopen donderdag middag hebben we een voorleeswedstrijd gehad in de groep. Imad en Leon hebben prachtig
voorgelezen! Het was een nek aan nek race, maar er moet één de winnaar zijn. Onze voorleeskampioen is
geworden... Leon! Gefeliciteerd Leon!
Er wordt voor alle leerlingen inloggegevens aangemaakt voor Snappet zodat er thuis extra kan worden geoefend met
de leerdoelen. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om werk thuis af te maken. Hiermee willen we de leerlingen
onder andere verder uitdagen om zelf medeverantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces en zo hun
eigenaarschap te vergroten, ook met het oog op het VO.
Fijn weekend!

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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