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AGENDA
20 nov
Week 46 t/m
Week 16

Zwemcircuit (De Hullen)

Gr. 6-8

Wo/Do/Vrij geen fruit mee

Alle groepen

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
17 nov
Tafeltoets 2 en 3

Gr. 6a

ROTS EN WATER
13 nov
16 nov

Yvette
Ankie

Gr. 7
Gr. 4

VERJAARDAGEN
11 nov
14 nov
15 nov
15 nov
16 nov
16 nov

Anne Detmar
Merijn Ensing
Sven ten Berge
Mees Renkema
Danaé Tuinstra
Sepp Voerman

Gr. 6
Gr. 5
Gr. 1-2c
Gr. 1-2a
Gr. 6
Gr. 1-2a

Nationale schoolontbijt
Het schoolontbijt vonden de meeste kinderen heel erg lekker & leuk.
Er waren veel lekkere dingen. Zoals krentenbollen, yoghurt, crackers en bruinbrood.
Het beleg was erg lekker, vooral de kaas, jam, appelstroop en hagelslag.
Het was heel gezellig in de klas omdat we met elkaar konden kletsen tijdens het ontbijt.
We hadden al wel veel honger omdat we ’s ochtends nog niets hadden gegeten. Daarom smaakte
het extra lekker.
Omdat we bij het ontbijt de appels niet meer konden opeten, hebben we in de middag een
appelpauze gehad. Die smaakten ook erg lekker.
Alles was lekker!
Niels en Itske groep 6b
Tot slot willen we familie Hilberts hartelijk bedanken voor het schenken van de hagelslag. De
kinderen hebben hier heerlijk van gegeten!

Sint Maarten
Er zijn prachtige lampionnen gemaakt op school! Mede dankzij de geweldige inzet en hulp van
verschillende ouders. Alle kinderen wensen we veel (zing) plezier aankomende zaterdag!
De oudervereniging heeft de kinderen in het kader van Sint Maarten getrakteerd op een mandarijn.
Liedjes zingen in het verzorgingshuis De Hullen
Op vrijdag is groep 1/2 A naar het verzorgingshuis geweest om Sint Maarten liedjes te zingen voor de
bewoners. Helaas kunnen we niet vertellen hoe leuk het was want terwijl het schooljournaal wordt
gemaakt zijn wij nog aan het zingen in het verzorgingshuis.
We hebben de hele week geoefend op de liedjes. Soms kenden de kinderen het liedje nog beter dan
de juf en dat is maar goed ook want het zijn de kinderen die de liedjes gaan zingen.
Van eerdere bezoeken weten we hoe aardig de bewoners en het personeel voor ons zijn, dus dat is
deze keer vast ook goed gekomen.
Wil je toch meer weten over ons uitstapje, kijk dan nog even naar de foto’s in de Dropbox.
Zwemcircuit groep 6a en b, 7 en 8
Het recreatieve zwemcircuit wordt dit jaar georganiseerd op maandagmiddag 20 november. De
kinderen moeten deze middag met de fiets naar school komen. Gezamenlijk fietsen we dan naar
zwembad De Hullen. Om 15.15 uur zullen de kinderen weer op school zijn. Vergeet de zwemspullen
niet!

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma
Met ingang van volgende week neemt onze school deel aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma.
De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van
groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week
gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze om
10.00 om in de klas op te eten. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van lesmaterialen
en activiteiten over groente en fruit.
De kinderen van de hele school hoeven daarom op woensdag, donderdag en vrijdag tot en met 20
april 2018 geen eten mee te nemen voor de ochtendpauze. Met EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook
leuk!
Spaaractie Bruna
Van 4 t/m 15 oktober was het kinderboekenweek. Gedurende deze periode had de Bruna een
scholenactie om het lezen te stimuleren. Mocht u gedurende deze periode een kinderboek hebben
gekocht dan kunt u de kassabon bij de school inleveren. Van alle bij elkaar opgetelde
kassabonbedragen mogen we voor 20% van het totaalbedrag leesboeken uitzoeken bij de Bruna voor
in de schoolbibliotheek.
Sprookjesliefhebbers
De oudertoneelgroep van o.b.s. De Nijenoert voert op 14 en 15 december 2017 weer een eigen
gemaakt sprookje op. Het sprookje heet ‘De gouden toverketting’ en vertelt het volgende verhaal:
Het verhaal van 'De gouden toverketting' speelt zich af in China. Rond het paleis van de keizer van dit
supergrote land doet prinses Leika een bijzondere vondst, een prachtige toverketting van goud. Zij
brengt deze naar haar vader, keizer Ho, die vervolgens verrassende ontdekkingen doet. Keizer Koshi
van Japan en zijn zoon Sato zijn van plan de ketting te stelen en sturen twee échte zwaardvechters.

Maar China heeft óók een dappere strijder... De spannende en komische gebeurtenissen wisselen
elkaar snel af in dit sprookje. Natuurlijk is er een vleugje romantiek bij, én - zo hoort het! - een happy
end!
De kinderen uit de groepen 1 en 2 wonen deze voorstelling bij. We krijgen nog bericht op welke dag
we worden verwacht. Op woensdagavond 13 december is ook de traditioneel try-out, iedereen is
hierbij van harte welkom zijn! Deze avond begint om 19.30 uur. Met vriendelijke groet, namens
Toneelgroep de Nijenoert

Samen Mediawijs!
De huidige generatie kinderen groeit op in een wereld vol media. Een wereld vol fantastische
mogelijkheden, maar helaas ook met risico’s. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (17 t/m 24
november) staat het thema ’Generatie Media: samen mediawijs’ centraal. Leerkrachten, ouders en
kinderen worden opgeroepen om zowel thuis als op school samen in gesprek te gaan over ons online
gedrag en mediawijze vaardigheden.
Doet je kind op school mee aan MediaMasters? Via dit interactief spel voor de groepen 7 en 8,
maken leerlingen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media en moeten de
leerlingen ook thuis op mediamissie.
Op www.mediawijsheid.nl/ouders krijg je veel leuke en handige tips om thuis met je kind(eren) aan
de slag te gaan.
Ook bibliotheken organiseren vaak activiteiten in de Week van de Mediawijsheid. Meer informatie
over deze activiteiten op www.bibliothekendrenthe.nl.
t/m 24 2017.
Boekentips om samen aan de slag te gaan met media:

Hoe bied je thuis leesplezier?
Nieuw op www.debibliotheekopschool.nl is de informatie voor ouders hoe je thuis het leesplezier
kunt stimuleren. Vol tips voor leuke boeken, voorlezen, websites en landelijke leescampagnes.
Boekentip onderbouw:
Abby Hanlon - Sammie de fantastische
Sammie mag niet meespelen met haar broer en zus. Daarom heeft ze
fantasievriendjes. Als haar zus vertelt dat de griezelige mevrouw Kakenkraker
Sammie wil opeten, slaat Sammies fantasie helemaal op hol.
Een van de zes delen uit de nieuwe serie 'Tijgerlezen', boeken voor beginnende
lezers waarbij geen rekening is gehouden met technische leesniveaus maar
leesplezier vooropstaat.

Sinterklaas geeft in de Bibliotheek een schoenboekje cadeau
Sinterklaas komt op 18 november weer in Nederland. Hij komt ook langs in de bibliotheken van
Noordenveld. Kinderen die hun schoentje zetten in de bibliotheken Norg, Peize en Roden krijgen en
schoenboekje met voorleesverhaaltjes van kinderboekenschrijfster Tosca Menten. Zij is bekend van
o.a. de zeer populaire serie Dummie de Mummie.
Kom vanaf 18 november een vouwschoen ophalen in een van de bibliotheken. Knutsel het schoentje
in elkaar, versier het en zet het in de Bibliotheek. Vanaf 29 november komt Sinterklaas langs om de
schoenen te vullen met voorleesboekjes. Voor kinderen van 3 – 6 jaar.
29 november: ’t Heerlijk Voorleesavondje
Woensdagavond 29 november is door de Bibliotheek uitgeroepen tot ’t Heerlijk Voorleesavondje. Wij
roepen alle ouders van Nederland op hun kind(eren) dan minimaal een kwartier voor te lezen.
Doe je ook mee? Want door slechts een kwartiertje per dag nemen hun lees- en taalvaardigheid én
daarmee de schoolprestaties van kinderen enorm toe.
Piet komt voorlezen in Bibliotheek Roden
Op woensdag 29 november komt de Voorleespiet in Bibliotheek Roden. Het voorlezen begint om
15.00 uur. De toegang is gratis!

