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AGENDA
10 december
11 december
12 december
14 december
20 december
21 december

19.00 uur: School versieren in Kerstsfeer
Vuurwerkvoorlichting voor groep 7/8
Kerstknutselcircuit
Sprookje “Een zak vol goud” voor groep 1 t/m 4 in Leek
Kerstdiner; 17.30- 18.45 uur
Alle leerlingen vrij om 12.00 uur!

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Betrokkenheid
Op school is spelend (èn ontdekkend) leren en lerend (èn ontdekkend) spelen belangrijk.
Daar horen ook vieringen en veelzijdige activiteiten bij, het onderwijs wordt er door versterkt.
Bovendien vinden kinderen de afwisseling heel plezierig en genieten en leren veel van de
activiteiten en vieringen.
Kortom…..het onderwijs en de kinderen kunnen niet zonder activiteiten en vieringen!
We zien dan ook hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
’De kinderen hebben JOU nodig!’
De ouders in de Oudervereniging ondersteunen het team op structurele basis. Daarnaast
wordt er een beroep gedaan op ouders om incidenteel te helpen, zodat we de taken zo
eerlijk mogelijk verdelen. Het is fijn om daar iets meer zicht op te krijgen. Komende vrijdag
krijgen de oudste schoolgaande kinderen een ‘aanmeldformulier’ mee. Daarop kunt u
aangeven waar u wel zou willen helpen. U kunt deze brief invullen en weer inleveren bij de
leerkracht van uw kind. Graag uiterlijk 19 december.
OV/ MR
Doorstroom in een Oudervereniging en een Medezeggenschapsraad is belangrijk. Daardoor
is er een gezonde mix van ervaren en minder ervaren leden in een commissie. Het is dus
juist de bedoeling dat mensen niet langer blijven zitten dan hun zittingstermijn.
De huidige OV kan al meer hulp gebruiken. Volgend jaar ziet het er vanwege
schoolverlatende kinderen en behalen van zittingstermijn naar uit dat er behoefte is aan
nieuwe ouders.
Vrijdagmiddag 21 december
Ook leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn op de laatste vrijdagmiddag voor de
Kerstvakantie om 12.00 uur vrij. Mocht u problemen hebben met de opvang van uw
kind(eren) dan is er de mogelijkheid om uw kin(eren) gewoon naar school te laten gaan. Die
middag zijn leerkrachten op school aanwezig. Wilt u dit dan wel doorgeven (uiterlijk
woensdag 19 december) aan de leerkracht van uw kind?

NIEUWS ALGEMEEN
Sinterklaasfeest
Wat een heerlijke feestelijke dag vandaag! Met alle leerlingen, leerkrachten en sommige
ouders hebben we vanmorgen Sinterklaas en zijn Pieten ontvangen op het plein. Sinterklaas
en de Pieten waren helemaal in de ban van het ruilen….Sinterklaas had zijn paard geruild
tegen een tractor….de Pieten de pepernoten tegen confetti…en ook nog de cadeautjes
tegen Pietenplaatjes….. Gelukkig had één van de leerkrachten alles terug geruild en kwam
het toch nog goed.
Het hele programma liep goed, dit dankzij een prima organisatie! Alle hulpouders en
leerkrachten bedankt!
Sprookje “Een zak vol goud”
De oudertoneelgroep van o.b.s. De Nijenoert voert op donderdag 13 en vrijdag 14 december
2018 weer een sprookje op. Het sprookje heet ‘Een zak vol goud’.
In dit sprookjesachtige toneelstuk leven de cowboys en de indianen op elkaars
lip in een dorpje op de prairie van het Wilde Westen. Ze maken geregeld ruzie.
Wanneer ene mevrouw Huisjes plotseling opdoemt en zegt het dorpje te willen
platgooien om er een pretpark neer te zetten, slaan ze de handen ineen om dit
plan te dwarsbomen. Zouden ze er in slagen de onsympathieke vreemdeling
tegen te houden? En die ontsnapte boef, hoe krijgen ze die ooit weer terug naar de
gevangenis?
Op vrijdagochtend 14 december gaan de groepen 1 t/m 4 van dit sprookje genieten. De
voorstelling begint om 10.30 uur en duurt ongeveer 50 minuten, dus we hopen rond 12.00
uur weer terug te zijn.
Helaas hebben we nog niet genoeg vervoer!! U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten
of bij klassenouders.
De ouders die rijden ontvangen volgende week nog een briefje met aanvullende informatie.
Kerstknutselcircuit
Op woensdag 12 december wordt er een kerstknutselcircuit georganiseerd voor groep 1 t/m
4 en 5 t/m 8. Het circuit begint om 9.00 uur tot ca. 12.00 uur. Om dit te kunnen realiseren,
hebben we hulp nodig. (ouders, grootouders, belangstellenden) Graag aanmelden bij de
leerkrachten of op de lijst in de hal beneden. Alvast bedankt!
School versieren
Wie wil ons helpen met het sfeervol versieren van de school op maandagavond 10
december vanaf 19.00 uur? Graag opgeven bij meester Hans Peter, juf Gerda of Nikolien
Groen (moeder van Dion gr. 5). Of intekenen op de lijst beneden in de hal. Ook hier geldt:
vele handen maken licht werk. Namens leerkrachten en OV(Oudervereniging); alvast
bedankt!
Potjes gevraagd.
Om de tafels tijdens het kerstdiner sfeervol aan te kleden, gaan we met de kinderen glazen
potjes versieren. In deze potjes komen dan lichtjes. Graag deze week glazen potje(s)
meenemen naar school. Wel graag schoon en zonder etiket.
Kerstdiner
Donderdag 20 december organiseren we een kerstdiner op school. We beginnen ‘s avonds
om 17.30 uur en het diner duurt tot ca.18.45 uur. We vragen aan alle ouders/verzorgers om
iets te maken voor de maaltijd.
In iedere klas komt met ingang van maandag 10 december een kartonnen kerstboom bij de
deur te hangen met daarin evenveel papieren kerstballen als er kinderen in die klas zijn. De
bedoeling is dat iedere ouder op een kerstbal schrijft wat hij of zij gaat maken. Ouders

kunnen op die manier ook zien welke gerechten er al door anderen worden gemaakt. De
leerkrachten proberen dit enigszins te sturen voor wat betreft hoeveelheden en verdeling
voor-, tussen-, bij- en hoofdgerechten. Het nagerecht wordt verzorgd door de OV. De
leerkrachten hebben al bepaalde gerechten op kerstballen geschreven, daar kunt u ook op
intekenen. Zo zijn mini-pizza's bijvoorbeeld populair en kunnen in een klas van 30 kinderen
3 kerstballen hangen met op iedere kerstbal een portie van 10 mini-pizza's. U hoeft dus niet
voor alle kinderen iets te maken, we gaan er van uit dat iedere ouder iets maakt.

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2-3
Alle kinderen hebben hard gewerkt aan hun Sinterklaaswerkjes. Iedereen heeft een mooie
stoomboot geknutseld en er zijn Sinterklazen en Pieten gemaakt.. Het resultaat mag er dan
ook zijn!

GROEP 3
Lettersoep
We hebben al heel veel doppen gekregen en daar we eerst lettersoep en
daarna prachtige woorden mee gemaakt…
Willen jullie lettersoep, dan heb ik een idee
We maken snel een grote pan en iedereen helpt mee
Roeren, roeren, we roeren in de pan
En als de soep dan klaar is, nou dan maken we er woorden van.

NIEUWS UIT GROEP 4
Taal
We zijn gestart in blok 3.Daarin leren de kinderen verder over lidwoorden, zelfstandige
naamwoorden (enkelvoud en meervoud) en verkleinwoorden gebruiken. Verder worden er
weer veel nieuwe woorden aangeboden.
Spelling
Deze week wordt het controledictee gemaakt. Vervolgens gaan de kinderen oefenen met
woordpakket 9 (woorden met ij en ei).
Rekenen
In blok 3 maken de leerlingen verder kennis met de tafels van vermenigvuldiging. Ze hebben
al een voorproefje gehad door te oefenen met pepernoten. We maken verder veel sommen
op de getallenlijn waarbij handige sprongen gemaakt moeten worden. B.v. ga van 23 naar
45. Dat kan met verschillende sprongen. B.v. 23 +10+10+2. Of 23+7+10+5.
Gevraagd
Voor een knutselopdracht zijn we op zoek naar glazen potjes. Het formaat pindakaaspot is
het meest geschikt. Er hoeft geen deksel bij.
Sinterklaasfeest
In groep 4 hebben we vandaag een circuit gedaan. Er zijn
allerlei spelletjes gespeeld, zoals memory,
sinterklaasganzenbord en bouwen met kapla. Dat was heel
gezellig! Aan het eind van de dag mochten we naar
Sinterklaas. Daar zongen we een lied en hebben een paar
kinderen wat kunstjes laten zien. Een geslaagde ochtend!

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
We hebben begin deze week de toets van blok 3 afgerond. Nu zijn we aan het herhalen en
remediëren. Volgende week starten we met het nieuwe blok. Groep 5 gaat in de eerste les
van het nieuwe blok werken met het getal 1000. Groep 6 gaat verder met het cijferend
optellen en aftrekken, maar nu met overschrijding van de eenheden, tientallen en
honderdtallen.
Taal
Beide groepen zijn inmiddels begonnen met blok 3. Groep 5 leert hoe een informatieve
luistertekst samengevat moet worden en voorspellen waar een informatieve tekst over zal
gaan. De kinderen van groep 6 leren vooraf bedenken hoe zij naar een verhaal gaan
luisteren en zij leren een gedicht herkennen.
Spelling
Groep 5 is gestart met woordpakket 9. Dit woordpakket gaat over woorden met een stomme
e. Dit zijn woorden waarin je een ‘u’ hoort, maar ‘e’ schrijft. Voorbeelden zijn bedanken en
nagel. Groep 6 leert in het nieuwe woordpakket de verleden tijd van de ik-, jij- en hij/zij-vorm
van werkwoorden schrijven. Denk hierbij aan woorden als danste en rende, maar ook aan
werkwoorden waarbij dubbel t of d geschreven moet worden, zoals wachtte en antwoordde.

Sinterklaas
Wat hebben we vandaag in de groep een leuk Sinterklaasfeest beleefd. Alle kinderen
hadden gezorgd voor een gedichtje en voor een leuke surprise. We hebben gedobbeld en
telkens wanneer er een 6 of een 4 werd gegooid, mocht er een cadeau worden uitgepakt.
Ondertussen werden we zo nu en dan verwend met wat drinken en een speculaasje. Het
was een gezellige ochtend.
Kerst
Voor de kerstviering in de klas willen we een potje gaan versieren. Hebben jullie thuis nog
een leeg, schoon glazen potje (zonder etiket), dan graag zo spoedig mogelijk meegeven
naar school.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Rekenen
Groep 7 In het begin van deze week hebben de kinderen de toets van blok 2 op
de Chromebook gemaakt. De komende dagen zijn ze bezig met R en/of H-bladen. Begin
volgende week beginnen we dan met blok 3. In les 1 en 2 oefenen de kinderen het cijferend
optellen met meerdere overschrijdingen in de kortste vorm. Groep 8 is ook met de toets van
blok 2 bezig op de Chromebook. Eind deze week en begin volgende week gaan de kinderen
dan met R en/of H-bladen aan de slag.
Taal
Groep 7 heeft begin deze week de controletoets van blok 2 gemaakt op de Chromebook.
Eind deze week starten we met blok 3 en leren de kinderen onder andere meer over directeen indirecte rede. Groep 8 heeft inmiddels ook de controletoets gemaakt. In blok 3 leren de
kinderen onder meer hoe je de hoofdgedachte uit een luistertekst kan halen en waaraan je
een instructietekst kunt herkennen.
Spelling
Groep 7 en 8 hebben vrijdag het controledictee gemaakt. Eind van de week krijgen de
kinderen het dictee terug en weten hoe ze hebben gescoord. Begin deze week zijn we
gestart met blok 3, woordpakket 9. Vorige week heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen
welke categorie in dit woordpakket aan bod komt bij groep 7 en bij groep 8.
Wereldsterren
De presentatiemiddag van de Wereldsterren was op maandag 3 december. We hebben de
klas omgebouwd tot een heus museum. En wat hebben wij veel wereldsterren voorbij zien
komen. Er is veel inzet getoond bij deze opdracht. Mooi om te zien, het resultaat mag er
zeker zijn!

Huiswerk
Op maandag 10 december hebben de kinderen van gr. 7/8 een toets van Noord-Nederland
(Groningen, Friesland, Drenthe). Hiervoor moeten zij in Topomasters onderdeel 4 t/m 6
hebben afgerond.
Sinterklaasfeest
We hebben een hele gezellige ochtend gehad in 7-8. Na een kort bezoekje van de Sint en
zijn Pieten zijn we volop aan de slag gegaan met het bewonderen van de prachtige
surprises en het gooien met de dobbelsteen. Zes gooien betekende dat je een surprise
mocht pakken voor iemand anders. Voordat het cadeau werd uitpakt, werd natuurlijk eerst
het gedicht voorgelezen.
Vuurwerk voorlichting
Dinsdag 11 december gaan we met de klas naar de voorlichting over het gebruik van
vuurwerk en de gevaren daarvan. Deze voorlichting vindt plaats in de brandweerkazerne in
Grootegast. De bedoeling is om met de auto te gaan. We vertrekken dan om 11.45 uur. De
voorlichting is van 12.15 uur tot 14.30 uur en we verwachten dan tussen 14.45 en 15.00 uur
weer op school terug te kunnen zijn. Er is een oproep gedaan via de groepsapp voor
vervoer. Tot dusver hebben zich slechts enkele ouders gemeld. Mocht er onvoldoende
vervoer zijn, dan gaan we op de fiets. In dat geval gaan we natuurlijk ‘s ochtends eerder
vertrekken en komen we ‘s middags later terug bij school.
Vrijdagmiddag nemen we hierover een beslising. We informeren u via de mail.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

