Voor uw agenda
Margemomenten en vakantie voor de maand december en januari:
Donderdagmiddag 20-12
groep 1 t/m 4
margemiddag
Vrijdagmiddag 21-12
groep 5 t/m 8
margemiddag
24-12 t/m 04-01-2019
Kerstvakantie
Maandagmiddag 14-01
Wolkengroep, gr. 2/3A margemiddag
Dinsdagmiddag 15-01
Zonnegroep, gr. 3B
margemiddag
Donderdagmiddag 17-01
groep 4, 4A en 4B
margemiddag
Van de directie
Schouwburg Nijenoert........
Afgelopen week ademende de school de sfeer van een schouwburg...... Het
speellokaal omgetoverd tot speelzaal, de gang rond de personeelskamer in
gebruik als kleed- en schminkruimte. Acteurs die de wereld van indianen en
cowboys laten herleven. Alle leerlingen van onze school en ook leerlingen van
andere scholen hebben kunnen genieten van “Een zak vol goud”. De
schouwburg was ook nog een aantal avonden gevuld met ouders en andere
belangstellenden. Ook langs deze weg namens het hele team een woord van
hulde voor de spelers, regisseur, schmink, licht en geluid, kleding, liedjes en
decormedewerkers; allemaal ouders van onze school. Super hoor! Volgend jaar
weer.......... Speciaal een woord van dank aan Monique Zuidema. Zij nam na vele
jaren de regie te hebben gedaan, afscheid. Monique, dank voor je inzet!

maandag 17 december
13.00-14.00 uur overleg IB-Directie

dinsdag 18 december
8.30-14.00 uur Directie overleg
8.30-10.30 uur uitstallen gevonden voorwerpen

woensdag 19 december
9.00-11.00 uur overleg Privacy wet (Joop)

donderdag 20 december
Margemiddag groep 1 t/m 4
17.30-18.45 uur Kerstbuffet

vrijdag 21 december
Margemiddag groep 5 t/m 8

Veilig naar school
Afgelopen week heb ik een aantal breng- en haalmomenten gepost bij de weg....... en gezien dat er veel bewegingen zijn waar
de leerlingen doorheen moeten om in school te komen. Bewegingen die ook niet altijd voorspelbaar zijn.... Ik wil u vragen
extra bewust te zijn van de invloed van uw (verkeers)gedrag, Namens alle leerlingen en team alvast dank daarvoor.
Schooltijden 2019 –2020
Van verschillende ouders kreeg ik vragen over de schooltijden en de effecten ervan in het komende schooljaar. Het jaar
waarin we gaan werken met andere schooltijden (Een vorm van continurooster). Een aantal aspecten moeten nog nader
worden uitgewerkt. Dat pak ik begin 2019 met het team en de MR op. Ik informeer u zodra we de organisatie helemaal rond
hebben, maar zeker tijdig.
Kerstweek
Komende week is al weer de laatste van dit kalenderjaar. De klassen ademen een sfeer van rust en “bezinning”. Komende
donderdag sluiten we het jaar af met een kerstbuffet voor en mét alle leerlingen. We kennen geen schoolkledingadvies.......,
maar (Kerst)kleren maken de man (en vrouw natuurlijk)…....

O.b.s. De Nijenoert, een

school.

Uitnodiging Kerstbuffet
Op donderdag 20 december vieren we het kerstbuffet op school van 17.30 - 18.45 uur
Wij organiseren, net als in voorgaande jaren, een lopend buffet. Uiteraard lukt dat niet zonder uw hulp.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u een gerecht zou willen maken voor circa 10 kinderen.
Een lijst met de meest succesvolle gerechten van de afgelopen jaren heeft uw kind mee naar huis gekregen. Graag invullen
wat u zou kunnen maken of geven (ook drinken, bijv. chocolademelk is welkom) en dit formulier zo spoedig mogelijk
inleveren bij de groepsleerkracht.
Wat moeten de kinderen meenemen:
 Bestek, bord, beker en eventueel een soepkom
(graag voorzien van naam).
 Een tas om je spullen in mee te nemen.
Wanneer nemen de kinderen de spullen mee naar school:
 Op woensdag 19 december nemen de kinderen
de spullen mee naar school.
U wordt vriendelijk verzocht om op donderdag 20
december bij het brengen van uw kind en het lekkere
hapje, de klas weer te verlaten.
Alle ouders zijn vanaf 18.00 uur welkom om buiten een glaasje glühwein te komen drinken.
Aan het eind van de kerstmaaltijd (om 18.45 uur) kunnen de kinderen weer opgehaald worden uit de groepen.
We hopen natuurlijk dat je feestelijk gekleed komt!
Foto’s:
Onze schoolfotograaf zal de foto’s verzorgen. In alle groepen worden foto’s gemaakt, welke later op de site gezet worden.
Het is niet de bedoeling dat de ouders zelf foto’s maken.
Met vriendelijke groet, de kerstcommissie.

Gevonden voorwerpen
De kist met gevonden voorwerpen puilt weer uit met broodbakjes, gymkleding, jasjes, handschoenen en nog veel meer.
Aanstaande dinsdagochtend tussen 8.30 en 10.30 uur zullen wij alle gevonden voorwerpen uitstallen bij het werkplein van de
groepen 4/5. U heeft dan de mogelijkheid om te kijken of er ook iets van uw kind(eren) tussen ligt. Alles wat vóór 10.30 uur
niet is opgehaald, zullen wij aan Novatec/Het Leger des Heils geven. Wij willen het nieuwe jaar graag fris en opgeruimd
beginnen met een lege kist.
Hoofdluis
Er is hoofdluis geconstateerd in de kleutergroep. Wij adviseren u allen uw kind(eren) regelmatig te controleren om zo
verdere verspreiding op school te voorkomen. Wij stellen het zeer op prijs dat u ons op de hoogte brengt als u neten/luizen
bij uw kind(eren) vindt. En vragen u in dat geval uw kind direct te behandelen.
Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).

peer

appel
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We zijn begonnen met het thema Kerst. Volgende week donderdag is het Kerstbuffet. De uitnodiging staat in deze
nieuwsbrief. Het feest begint om half 6 en de ouders kunnen hun kind ophalen om kwart voor 7.
Liedje/spelletje: Jeroen is de man met de grote wagen hij komt door de straten om te vragen: Wie wil er een
kerstboom groot en groen, mensen kom toch kopen bij Jeroen!!!
De kinderen hebben genoten van de leuke voorstelling, gespeeld door ouders van onze school, over cowboys en
indianen. Alle ouders bedankt!!
Woensdag mogen de kinderen een bord, beker en bestek meenemen . Voorzien van naam in een tas.
Donderdagmiddag zijn de kinderen vrij.

Afgelopen donderdag liepen er cowboys, indianen en een boef in het speellokaal. De ouders van de toneelvereniging
zorgden weer voor een spannende voorstelling. Ze hebben veel geoefend en verrasten ons met liedjes, spreuken en
achtervolgingen. Voor de kinderen spannend en toch leuk. Bedankt ouders voor jullie inzet.
Er is in onze groep hoofdluis geconstateerd, wilt u hier de komende tijd extra alert op zijn en uw kind met
regelmaat controleren op luis en/of neten.
Donderdag eten we samen gezellig in ons lokaal. Iedereen mag feestelijk gekleed komen. Omdat de juffen het lokaal
leuk willen aankleden zijn de kinderen ‘s middags vrij. We beginnen om half 6. Ouders kunnen hun kind ophalen om
kwart voor 7. We vragen de ouders ook nog om iets te drinken voor de kleuters mee te nemen. Het blijkt dat we
daar nog behoefte aan hebben.
Woensdag mogen de kinderen een bord, een beker en bestek meenemen. Voorzien van naam in een tas.
Kai heeft twee leuke broertjes gekregen. De jongetjes heten Dave en Joey. Mama en de tweeling maken het goed.
Papa ziet er ‘s morgens wat vermoeid uit. Kai helpt papa goed. Hij is erg trots op zijn broertjes. Hartelijk
gefeliciteerd mama, papa, Maud en grote broer Kai.
Goed Weekend.
We hebben genoten van de leuke toneelvoorstelling een zak vol goud, over cowboys, indianen en een hele enge
boef! Ouders bedankt.
Zie bovenstaande uitnodiging voor het kerstbuffet. Woensdag meenemen, bord, bestek, beker voorzien van naam in
een plastic tas.
Donderdagmiddag vrij, van half 6 tot kwart voor 7 kerstbuffet.
Bedankt voor jullie kaart.
Fijn weekend.
Maud is deze week de grote zus geworden van Dave en Joey! Gefeliciteerd Pieter en Mariska met jullie prachtige
boys!!!
De week heeft groep 3 de klanken IE, EU en L geleerd. Dubbele klinkers vinden de kinderen erg lastig. Altijd fijn om
thuis de klanken; EU, EI, UI, OE, IE extra te lezen en te bespreken.
Met rekenen zijn we van het tellen met huppen van 2, overgesprongen optellen met huppen van 5!!! Lastig!
Groep 2 is bezig geweest met rijmen en samengestelde woorden, want wat kun je veel woorden verzinnen die
beginnen met het woord kerst; kerstman, kerstboom, kerstmuts etc.
Donderdag zijn de kinderen van groep 3 naar het sprookje in de Postwagen geweest. Daar speelden ze het stuk
Soep met Magie. De kinderen hebben ervan genoten en juf was erg trots, want ze waren erg beleefd tegen de
buschauffeur en gedroegen zich als beeldige kinderen tijdens de voorstelling. Kanjers
Groep 2 en 3 zijn vrijdag samen naar de voorstelling; een zak vol goud, van de Nijenoert geweest. Groep 2 had
mazzel, want die waren donderdag ook al geweest. De kinderen hebben genoten.
Fijn weekend.
Donderdag zijn de kinderen naar het sprookje in de Postwagen geweest. Daar speelden ze het stuk Soep met Magie.
Het was een leuke maar lange voorstelling. Juf was erg trots! Ondanks de lange zit hebben we ons heel netjes
gedragen, knap hoor! Donna, nogmaals heel erg bedankt voor je hulp!
Vrijdag zijn we naar het Sprookje op school geweest van de toneelouders. We hebben genoten!!
Donderdag 20 december is het kerstdiner. Hierboven in de nieuwsbrief vindt u de nodige informatie.
Donderdagmiddag 20 december hebben we een margemiddag.
Fijn weekend!
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Donderdag zijn de kinderen naar het Sprookje, “Soep met Magie” in de Postwagen geweest. De kinderen vonden
het heel leuk. We willen de moeder van Desley en Janine hartelijk bedanken voor het begeleiden.
Vrijdagmorgen hadden we het Sprookje van de ouders, “Een zak vol goud” op school gezien. De kinderen hebben
genoten.
Deze week hebben de kinderen de tafel van 5 en 10 meegekregen. De bedoeling is dat de kinderen ze thuis gaan
oefenen. In de week van 14 januari gaan we weer overhoren.
Volgende week donderdagmiddag zijn de kinderen vrij (‘s avonds van 17.30 -18.45 uur kerstdiner; zie hiervoor
elders in de nieuwsbrief), vrijdagmorgen moeten de kinderen dit jaar wel naar school.
Woensdagmorgen hebben we een ingelaste GYMLES.
Denkt u nog om de toestemmingsformulieren beeldmateriaal. Nog niet alle ouders hebben dit ingeleverd.
De afgelopen week stond in het kader van toneel. Donderdag naar de Postwagen in Tolbert naar het sprookje
“Soep met Magie” en vrijdag morgen naar het speellokaal voor het toneelstuk “Een zak vol goud”. We hebben erg
genoten. We willen Tamara (moeder van Thijs) nog even bedanken voor de begeleiding.
Aanstaande donderdag is het kerstbuffet. Hierboven staat alle informatie. De kinderen van groep 4b zijn
donderdagmiddag vrij. Groep 5b moet wel naar school.
Vrijdagmiddag 21 december zijn we vrij (margemiddag) en kan de kerstvakantie beginnen.
We wensen iedereen een fijn weekend.
Donderdag zijn de kinderen naar het sprookje in de Postwagen geweest. Daar speelden ze het stuk Soep met Magie.
Het was een leuke maar lange voorstelling. Juf was erg trots! Ondanks de lange zit hebben we ons heel netjes
gedragen, knap hoor!
Selly, Jantina en Ilse nogmaals heel erg bedankt voor jullie hulp afgelopen donderdag!
Vrijdag zijn we naar het Sprookje op school geweest van de toneelouders. We hebben genoten!!
Dinsdag 18 december hebben we de natuurtoets van hoofdstuk 2.
Donderdag 20 december is het kerstdiner. Hierboven in de nieuwsbrief vindt u de nodige informatie.
We hebben nog niet alle formulieren van het kerstdiner en de toestemmingsformulieren voor het beeldmateriaal
terug. Graag zo snel mogelijk bij juf inleveren.
Donderdag 20 december heeft groep 4 een margemiddag. Groep 5 heeft vrijdag 21 december een margemiddag.
Onze kerstboom is al helemaal mooi versierd. Ook de klas is al helemaal gezellig.
Denken jullie aan het gerecht voor het kerstdiner? Het formulier mag meegegeven worden aan uw kind.
gerecht voor circa 10 kinderen.)
Voor in de agenda: Rekentoets: Blok 4 18-12 (zie ook gele boek) Taal toets: 20-12 en na de vakantie 21-01 de
geschiedenis toets. Na de vakantie krijgen de kinderen een samenvatting van het hoofdstuk mee naar huis.
We zijn gisteren naar het sprookje in de Postwagen geweest! Nicole bedankt voor je begeleiding! En we gaan door
naar de volgende voorstelling: ‘Een zak vol goud’ bij ons op school, we hebben er zin in!
Wij zijn nog opzoek naar gedichten boeken en strips voor het mandjeslezen.
Na vele verzoeken van de kinderen... volgende week donderdag mag je op school komen in je (foute)
kersttrui/sokken/muts. 🙂 Maar het hoeft natuurlijk niet!
Iedereen een heel fijn weekend!
Onze kerstboom is al helemaal mooi versierd. Ook de klas is al helemaal gezellig.
Denken jullie aan het gerecht voor het kerstdiner? Het formulier mag meegegeven worden aan uw kind. gerecht
voor circa 10 kinderen.
Voor in de agenda:
o Rekentoets blok 4: 18-12 (geel rekenboek blok 4 les 13 is mee naar huis gegeven, graag volgende week
weer mee terug naar school nemen)
o Topo toets: 19-12
o Aardrijkskunde toets: 09-01-2019
Wij zijn nog opzoek naar gedichten boeken voor het mandjeslezen
We zijn gisteren naar het sprookje in de Postwagen geweest en vanmiddag gaan we naar de voorstelling: ‘Een zak
vol goud’ bij ons op school, we hebben er zin in!
Deze week hebben we nieuwe ‘groepjes’ gemaakt, zo kunnen de kinderen voor de vakantie alvast wennen.
Volgende week geven we de woordpakketten van het komend blok mee naar huis.

O.b.s. De Nijenoert, een

school.






















Ons lokaal is van Sinterklaas naar Kerst getransformeerd. Een mooi versierde kerstboom , heel veel lichtjes en een
grote kerstengel maken het lokaal echt gezellig.
Het controledictee is afgenomen, de resultaten staan in Parnassys. De ‘afdeling’ werkwoordspelling en het
woordendictee zijn heel goed gemaakt. Het zinnendictee was wat lastiger, omdat alles meetelt in de beoordeling,
ook de vraagtekens en werkwoorden.
Donderdag zijn we naar Het Sprookje in Tolbert geweest. Reacties van de kinderen: niet zo spannend…, duurde
lang..,. mooie lichteffecten..., op het toneel staan en niet mogen bewegen..., grappige tekst. Susan en Jeffry bedankt
voor jullie begeleiding.
En dan op naar het volgende sprookje: Vrijdagmiddag “Een zak vol goud” in school.
Maandag wordt de aardrijkskundetoets afgenomen. We gaan dan ook beginnen met de “topo-marathon”. Vraag uw
kind maandag maar eens wat dat betekent.
Nog niet alle rode brieven voor het kerstdiner zijn ingeleverd. We willen graag weten waar we op mogen rekenen
bij de inrichting van het buffet.
Donderdagochtend gaan we kerststukjes maken. Wilt u uw kind dan daarvoor meegeven: Een schaaltje, bakje of
bloempot , oasis, een kaars, groene takjes, versieringen en eventueel een snoeischaar.
Een gezellig weekend gewenst.
Donderdagochtend gaan we kerststukjes maken. Wilt u uw kind dan daarvoor meegeven: Een schaaltje, bakje of
bloempot , oasis, een kaars, groene takjes, versieringen en eventueel een snoeischaar.
Het 3e controledictee spelling is nagekeken en besproken. De Franse leenwoorden vormden voor een aantal een
struikelblok. Die gaan we nog herhalen.
Bim en Erik bedankt voor het begeleiden van onze groep 7b naar Het Sprookje te Tolbert.
Vrijdagmiddag hebben we het Sprookje van de ouders, “Een zak vol goud” op school gezien. Wij hebben er zin in.
Ouders alvast hartelijk dank voor jullie tomeloze inzet.
Groep 8b heeft weer een aantal kopieën voor begrijpend lezen gekregen. Deze mogen thuis worden besproken en
gemaakt. Hoeft niet weer terug.
Maandag wordt de topotoets afgenomen.
En natuurlijk aankomende donderdagmiddag/avond allemaal op chic voor het buffet.
Fijn weekend!!
Toetsdata: 18 december dictee hoofdstuk 3. 19 december toets Engels hoofdstuk 1&2. Toets geschiedenis
hoofdstuk 2 maandag 14 januari. Toets Topo 9 januari, materiaal hiervan is gisteren meegegeven.
Donderdagochtend gaan we kerststukjes maken. Wilt u uw kind dan daarvoor meegeven: Een schaaltje, bakje of
bloempot , oasis, een kaars, groene takjes, versieringen en eventueel een snoeischaar.
En natuurlijk aankomende donderdagmiddag/avond allemaal op chic voor het buffet.
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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