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Herinnering
Fancy Fair 28 september 2012
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen het papier met informatie over de Fancy Fair meegekregen.
Graag nog even aandacht hiervoor. Zonder hulp van ouders kan de Fancy Fair niet doorgaan.
Mocht u vragen hebben stuur dan een mail naar ouderraad@nijenoert-leek.nl
Hieronder nogmaals het strookje om op te geven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam _______________________________________ tel nr: __________________








Wil wel helpen tijdens de Fancy Fair van15.15 uur tot 18.30 uur
Helpt mee met de Fancy Fair van 15.15 uur tot 17.00 uur
Helpt mee met de Fancy Fair van 17.00 uur tot 18.30 uur
Bakt een cake/koek of andere lekkernijen voor de consumptieve afdeling.
Doet mee aan de taarten wedstrijd
Geeft ___________________ (naam leerling) uit groep _____ op voor de Vrijmarkt.
Geeft ___________________ (naam leerling) uit groep _____ op voor de Vrijmarkt.

Strookje uiterlijk maandag 17 september 2012 inleveren bij de groepsleerkracht.
Oproep
Voor de creamiddag zijn wij op zoek naar breigaren/wol. Het liefst dikke, donkere wol. U kunt het inleveren bij
de groepsleerkracht van uw kind. Alvast heel erg bedankt.

Oproep 2
Binnenkort gaat het "crea-circuit" weer van start.
Daarvoor willen we graag gebruiken:
restjes stof, stukjes vilt, knopen, garens ( borduurgaren, breikatoen, wol) en lintjes.
Misschien is dit de aanleiding om eindelijk eens schoon schip in uw kast te maken
en ons te voorzien van uw restjes!.
De materialen kunnen worden ingeleverd bij juf Greet Luppes, lokaal groep 6.
Alvast bedankt.
Schoolfruit
De ervaringen van de leerkrachten zijn heel positief. We zijn tevreden over het verloop van het fruit eten met de
kinderen. De dagen dat er fruit/groente gegeten wordt zijn: dinsdag, woensdag en donderdag.
!! Voor de kleuters: dinsdagmiddag, woensdag en donderdagmiddag !!
Groente en fruit voor de komende week: dinsdag > komkommer, woensdag > nectarine en donderdag > appel
(nieuwe oogst).
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Groep 1/2a Zonnegroep
 Welkom in de groep Jasper Chou. Veel plezier op de Nijneoert gewenst.
 Deze week zijn we gestart met het schoolfruit. We hebben komkommer, perzik en een lekkere appel
gegeten. We bieden de kinderen dit op di-middag, woe-ochtend en do-middag aan. Wilt u ze wel
gewoon ’s ochtends een fruithapje meegegeven?
 Volgende week werken we over het thema “de weg naar school” (verkeer). Boekjes en andere materialen
zijn welkom.
 Nog niet alle kinderen hebben gymschoenen meegenomen.
 Op de website van de Nijnoert staan nieuwe foto’s van de wolkengroep.

Groep 1/2b Maangroep
Deze week hebben we het over ons lichaam gehad. We weten nu dat we twee armen en twee benen hebben,
en een hoofd en een romp. Verder weten we wat links en rechts is.
We hebben ook de verjaardagskalenders gemaakt.
Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben we fruit geproefd, komkommer, perzik en appel.
Liedje: We zwaaien met rechts, we zwaaien met links. We zwaaien heen en weer. We zwaaien met rechts, we
zwaaien met links. Dat doen we nog een keer.

Groep 1/2c Sterrengroep
 Gruiten : We hebben deze week komkommer, perzik en appel gegeten. Lekker hoor !
 We hebben de zon en de maan gemaakt. En werken weer aan een nieuwe kaart uit onze puzzelboekjes,
nu we weer nieuwe puzzels en lotto’s hebben.
 Voorlichtingsavond: 16 oktober. Denkt u eraan om het briefje in te leveren.
 Versje
Mannetje van de maan, waar kom jij toch vandaan?
Ik kan je oogjes zien en je neusje bovendien
Maar 1 ding vind ik toch zo raar, ik zie geen enkel plukje haar.
Is dat niet koud zo’n kale kop ?
Zet maar gauw een mutsje op.

Groep 1/2d Wolkengroep
 Welkom in onze groep : Darren Wekema.
 Deze week hebben we gewerkt over “naar school”. Volgende week gaan we verder met dit onderwerp en
dan ook over groente en fruit. We aten en proefden al komkommer, perzik en appel. Volgende week
eten we komkommer op dinsdagmiddag, nectarine op woensdagochtend en donderdagmiddag appel
(nieuwe hollandse oogst).
 Juf Miranda werkt maandag in groep 4. Juf Bianca (van de wolkengroep) vervangt haar.
 Nog niet alle kinderen hebben gymschoenen meegenomen. Wilt u deze a.u.b. zo spoedig mogelijk
meegeven? (liever geen schoenen met veters).

Groep 3a
# De margemiddag voor de groepen 3 en 4 van 13 december 2012 is verzet naar donderdagmiddag 6
december.
# Wij gaan dit jaar een pilot beginnen met het ouderplatform mijnschoolinfo. Dit omdat wij veel waarde hechten
aan een goede communicatie met onze ouders. Nadere info kunt u vinden op http://mijnschoolinfo.nl/. Hiervoor
hebben wij uw mailadres nodig. Wij ontvangen alle mailadressen graag voor volgende week vrijdag 21
september. Graag voor volgende week vrijdag op een papiertje aanleveren aan de leerkrachten. Bedankt voor
uw medewerking!
# We hebben deze week lekker en gezellig gegeten van de schoolgruiten. Komkommer, perzik en appel
stonden afgelopen week op het menu. In een algemeen stukje kunt u meer lezen over de schoolgruiten.
# Nieuw deze week: de woordjes vis en sok.
de letters /v/, /i/ en/s/.
# In het rekenboek hebben we het eerst blok afgesloten met een toets.
# We hebben mooie vissen gemaakt en een sokkenboek.
# Denkt u nog even aan een leeg etui voor de kleurtjes?
Met vriendelijke groet,
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Groep 3b
 De margemiddag voor de groepen 3 en 4 van 13 december 2012 is verzet naar donderdagmiddag 6
december.
 Week 2 zit erop ! De vermoeidheid slaat toe…. We doen veel….heel veel ! We hebben de letter v geleerd
bij het woordje vis en de letter s bij sok. We hebben een boekenlegger en een vis geknutseld, we
hebben geturfd, een plattegrond met blokjes gemaakt en gewerkt met de getallenlijn.
Pffff…zwaar hoor in groep 3 !
 Denkt u aan de voorlichtingsavond dinsdag a.s. om 20.00 uur.

Groep 4
* De margemiddag voor de groepen 3 en 4 van 13 december 2012 is verzet naar donderdagmiddag 6
december.
* Wij zijn deze week begonnen met de schoolgruiten. Alle kinderen hebben gesmuld van een komkommer,
perzik en een appel. We hebben met z'n allen gedanst op het liedje van de "fruitshake".
* De informatieavond is op maandag 1 oktober om 20.00 uur. Fijn dat er zoveel aanmeldingen zijn.
* De kinderen hebben vandaag hun eerste woordpakket meegekregen. Het is de bedoeling dat de woorden
thuis worden geoefend waarna het oefendictee volgt op vrijdag 21 september. Dit dictee krijgen kinderen
vervolgens mee naar huis, zodat we weten wat er nog geoefend moet worden. Het echte dictee wordt op
vrijdag 28 september afgenomen, die wordt ook mee naar huis gegeven. Als de kinderen een sticker op hun
dictee krijgen dan hebben ze het binnen de norm gemaakt. Tip: op www.woordkasteel.nl kun je de woordjes
invoeren en op een speelse manier oefenen. Veel succes!
* Fijn weekend!

Groep 5a
O,o wat was dat fruit toch lekker. Een stuk komkommer, een perzik en een appel. Wat zal er de volgende keer
op ons bordje verschijnen?
Vandaag krijgen de kinderen het eerste woordpakket van spelling mee naar huis.Het signaaldictee is op
dinsdag 18 september en het controledictee is op dinsdag 25 september.
Maandagavond a.s. is er om 19.30 de jaarlijkse informatieavond voor onze groep. U bent van harte welkom.
Enige onderwerpen: de tafel van 6 (en natuurlijk van 1,2,3,4,5 en 10), spiegeltjes, mini dammen, leven en
levenloos, de kalender, cijferen tot 1000, Huisje boompje beestje

Groep 5b
- Wij gaan dit jaar een pilot beginnen met het ouderplatform mijnschoolinfo. Dit omdat wij veel waarde hechten
aan een goede communicatie met onze ouders. Nadere info kunt u vinden op http://mijnschoolinfo.nl/. Hiervoor
hebben wij uw mailadres nodig. Wij ontvangen alle mailadressen graag voor volgende week vrijdag 21
september. Hierover is ook een briefje meegegeven. Op de deur van de klas hangt tevens een lijst. Daarop
kunt u duidelijk leesbaar uw mailadres noteren. Zeer vriendelijk dank voor uw medewerking!
- Kick is zijn blauw met grijze vest kwijt! Wie weet waar hij is?
- Er zijn inmiddels een aantal puntenslijpers-met-slijpselbakje gesneuveld of kwijt geraakt. Zou u uw kind een
nieuwe mee willen geven indien dit nodig is? Dit scheelt een heleboel geloop in de klas. Alvast bedankt!
- Er is door veel leerlingen driftig op de tafels geoefend in de zomervakantie. Zoals gezegd worden de tafels
van 1 t.m. 10 op dit moment bekend verondersteld. Wij waarderen oprecht uw inzet hierin!

Groep 6
* In de tweede week hebben we weer een aantal nieuwe dingen geleerd: de taakbrief van groep 6, snel en stil
werken, iets wat je moeilijk vindt zelf oplossen, nadenken over de afspraken die belangrijk zijn om goed samen
te werken en samen te spelen , om er maar een paar te noemen.
* Ook zijn we begonnen met leren hoe je onderzoek moet doen. Niet zomaar ergens beginnen maar: goed
lezen, overleggen onderzoeken en noteren. We hebben grondsoorten onderzocht en geleerd wat het verschil is
tussen zand, klei en veen. Maar ook dat er een overeenkomst is: Ze zijn allemaal gemaakt van steen(tjes).
* Er zijn in de afgelopen week al een aantal aanmeldingen binnengekomen voor het bijwonen van de
voorlichtingsavond op 25 september. Als u van plan bent te komen, wilt u het aanmeldingsstrookje dan zo
spoedig mogelijk meegeven?.
* In de rekenles zijn tafels en delingsommen herhaald. Voor volgende week staat de tafeltoets op het
programma. In het begin van groep 6 zou minimaal 85 % van de sommen in de tijd die daarvoor staat goed
gemaakt moeten worden. In de loop van groep 6 moet dat 100% zijn, dit omdat de berekeningen van
vermenigvuldigingen al snel groter en moeilijker worden.
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Groep 7
 We beginnen steeds meer onze draai te vinden in groep 7 het verplaatsen van het ene naar het andere
lokaal begint steeds soepeler te verlopen.
 Dinsdag 18 september is onze voorlichtingsavond, daar vertellen we hoe we werken in groep 7 en wat
onze plannen voor het komende jaar zijn. Mocht u nog willen komen? Opgeven kan nog. Het begint om
19.30 uur en zal ruim een uur duren.
 Het woordpakket 1 gaat mee om thuis te oefenen, het controledictee is op dinsdag 25 september. (Gooi
het papier niet weg, maar bewaar het en oefen de woorden na verloop van tijd nog eens. Vaak blijkt dat
de woorden na een tijdje toch weer zijn weggezakt. De woorden uit de "oude" pakketten worden ook
steeds weer getoetst in de controledictees.
 We hebben deze week genoten van de schoolgruiten en kijken al weer uit wat de komende week ons
brengen zal.
 We wensen iedereen een fijn weekend.

Groep 8
 Maandag 15 oktober is de informatieavond van groep 8. Houdt u deze datum alvast vrij, verdere
informatie volgt.

Aanmelden/afmelden Tussen de middagopvang
maandag t/m vrijdag (woensdag niet):
Spreek de voice-mail in op 06-49493792 of mail naar tmo.nijenoert@sksg.nl
Denkt u erom dat u bij het inspreken van de voice-mail duidelijk de datum van de aan- of afmelding, naam en
groep van uw kind(eren) vermeld.
Kosten:
Incidenteel overblijven: € 2,55 per keer
Post voor de TMO kunt u in de groene brievenbus naast de ingang van de conciërgeruimte deponeren.
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