Voor uw agenda
Margemoment voor de maand juni:
Donderdagmiddag 8 juni - alle kinderen vrij
Invullen korte vragenlijst van de medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) van obs De Nijenoert is gevraagd om het
onderwerp ‘veranderende schooltijden (continu-onderwijs)’ te bespreken. De
MR vraagt u om via ParnasSys één vraag te beantwoorden. Dit is anoniem. U
heeft dinsdag 23 mei op uw mailadres via ons administratiesysteem de
vragenlijst met één vraag ontvangen.
Sommige gezinnen hebben zowel voor de vader als voor de moeder een
emailadres opgegeven. Ons administratiesysteem zal de mails met berichten
naar alle adressen sturen. Echter, bij een vragenlijst is dat niet het geval. U zou
immers twee keer kunnen ‘stemmen’ Daarom ontvangt bij een vragenlijst elk
gezin één email. Dat is de ouder die in het systeem is aangevinkt als ontvanger
van eventuele facturen. Dit is ook de ouder die op het aanmeldformulier als 1ste
ouder staat vermeld.

maandag 3 juni
tweede pinksterdag – alle kinderen vrij

dinsdag 6 juni
bespreken groepsafspraken – 11.15 uur
schoolreis groepen 6

woensdag 7 juni
schoolreis groepen 6
Ouderavond over verkeer – 19.00 uur

donderdag 8 juni
Margemiddag groep 1 t/m 8

Op voeten en fietsen naar school
We hopen dat volgende week alle kinderen, maar ook meesters en juffen
lopend of met de fiets naar school komen. Wat is het fantastisch dat er volgende
week bijna geen auto’s bij de school geparkeerd staan. Wellicht is dit aanstekelijk en
zetten veel kinderen en ouders dit ook door in de weken erna. Lopend naar school
is al een mooie voorbereiding op de Wandel4daagse. Ons motto voor de komende
week is: Met minder auto’s rondom de school wordt het een stuk veiliger voor
onze kinderen.
Voor alle wandelende en fietsende kinderen zijn er stickers te verdienen. Die kunnen
ze plakken op een kaart die ze op school ontvangen. We kijken in welke groep het
minst gebruik wordt gemaakt van de auto.
We begrijpen dat sommige kinderen gebracht worden met de auto, omdat hun vader
of moeder daarna doorrijdt naar het werk.
Om ook deze kinderen de mogelijkheid te bieden aan deze actie te doen, is het
misschien een tip uw auto iets verder van school te parkeren, zodat uw kind toch
lopend naar school kan gaan. Parkeren kan bij: supermarkt de Jumbo, het
Politiebureau, de Schutse/Leeksterheem.
Zie voor Verkeersweek ook op volgende bladzijde.
Wandel4daagse
Deze week hebben alle oudste kinderen van het gezin informatie ontvangen over de Avond4daagse. Op de achterzijde staat
het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier kan worden ingeleverd bij de groepsleerkracht. Hierbij dient u het geld in een
gesloten enveloppe aan toe te voegen. Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 6 juni.
Leescircuit. Vrijdag 9 juni is er in verband met een voorstelling in "De Hoeksteen" voor de groepen 4,5 en 6 GEEN
leescircuit.
Schoenendozen. Voor de creamiddagen kunnen we nog steeds schoenendozen gebruiken. Dus als u nieuwe schoenen
aanschaft dan graag de doos naar meester Jantinus.
Bericht van de leerlingenraad
De tekenfundactie van de leerlingenraad is afgelopen. De einddatum was 31 mei. De webshops zijn nu gesloten. Alle
bestellingen worden nu in productie genomen. Over 2 á 3 weken worden de producten op school afgeleverd en in de klassen
uitgedeeld door de leerlingenraad. Bedankt voor jullie medewerking. De opbrengst voor de Cliniclowns vermelden we z.s.m.
in de Nieuwsbrief.
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Hulpouders gewenst sportdag
Op woensdag 21 juni 2017 gaan we weer met de groepen 3 tot en met 8 onze jaarlijkse sportdag houden bij de sportvelden
in Oostindie.
Heeft u zin om hierbij mee te helpen dan kunt u misschien vast deze datum in uw agenda zetten.
Opgeven bij Odette (odettehamers@ziggo.nl).
Kermis
Sinds 2 jaar verstrekt de Gemeente Leek de kermiskaartjes aan de scholen niet meer. Hiermee konden de kinderen op
vrijdag 1x gratis in een kermisattractie.
Daarvoor in de plaats organiseert de gemeente voor het 2e jaar het volgende:
Pinksterkermis 2 juni t/m 5 juni
Op vrijdag 2 juni om 16.00 uur wordt de kermis feestelijk geopend door de gezamenlijke colleges van de gemeenten Leek en
Noordenveld. Verschillende kermisfamilies komen jaarlijks graag met hun attracties naar het sfeervolle centrum van Leek en daarom
vindt er op de openingsmiddag, vrijdag 2 juni, om 16:00 uur voor de kinderen een grootse ballonnendrop plaats waarbij, als
openingshandeling, door burgemeester Hoekstra honderden ballonnen voorzien van een € 1,00 waardemunt vanuit de lucht naar
beneden komen. Deze waardemunten zijn de gehele kermis in te leveren bij alle attracties!
In de speciale kermisbijlage van De Krant staan kortingsbonnen.
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Woensdag 21 juni gaan we op schoolreis naar Bakkeveen. We vertrekken om 8.30 uur en zijn om 14.00 uur terug
bij school. Volgende week meer informatie.
Donderdagmiddag 8 juni zijn de kinderen vrij.
In onze groep loopt stage, de eerste jaars pabo- student Michelle.
We hebben een aflevering gezien van Koekeloere: Ik woon op de Kermis. Het liedje uit deze aflevering vinden de
kinderen heel leuk om te zingen. Liedje: Zwieren en zwaaien, schommelen en draaien, ik wil nergens anders zijn.
Volgende week werken we over Verkeer.

Woensdag 21 juni gaan we op schoolreis naar Bakkeveen. We vertrekken om 8.30 uur en zijn om 14.00uur terug bij
school. Volgende week meer informatie.
We werken over de kermis in de wolkengroep. Groep 1 heeft een mooi paardje gemaakt in een draaimolen. Groep
2 maakt een bakje voor een reuzenrad (groepswerk). Ook hebben we een liedje geleerd over de kermis op de
melodie van vader Jacob.
We hebben de waterbak weer op het werkplein staan en natuurlijk spelen we veel buiten met het mooie weer.
Volgende week dinsdag staan juf Riek en juf Vera voor de wolkengroep.
Juf Aly komt op woensdag en natuurlijk ook op donderdag en vrijdag.
We wensen iedereen een zonnig en vrolijk pinksterweekeinde toe. Veel plezier op de kermis!
Donderdagmiddag 8 juni zijn de kinderen vrij.

Woensdag 21 juni gaan we op schoolreis naar Bakkeveen. We vertrekken om 8.30 uur en zijn om 14.00uur terug bij
school. Volgende week meer informatie.
Donderdagmiddag 8 juni zijn de kinderen vrij.
We hebben leuke lieveheersbeestjes gemaakt. Thema boek: Eentje Geentje!! Over een heel ,,bijzonder,,
lieveheersbeestje.
Liedje; Hansje Pansje kevertje, die klom eens op een hek. Toen kwam de regen die spoelde Hansje weg.
Op kwam de zon, die maakte Hansje droog. Hansje Pansje kevertje die klom toen weer omhoog.
Na het pinkster weekend is het thema: Verkeer.
Een fijn weekend gewenst en veel plezier op de kermis.

Wat een fantastisch schoolreisje hebben wij gehad. Geef de kinderen een grote zandbak en je hoort ze niet meer!
Spelletjes, springkussen en pannenkoeken!! Er waren kinderen die er wel 6 op hebben gegeten.
Volgende week maandag zijn we vrij en donderdagmiddag 8 juni hebben we een margemiddag.
Ons motto voor de komende week is: Met minder auto’s rondom de school wordt het een stuk veiliger voor onze
kinderen. We hopen daarom dat iedereen volgende week op de fiets op lopend naar school toe komt!
Voor de echte liefhebbers van de kermis zijn er kortingsbonnen te vinden op de site www.kermisleek.nl. Veel
plezier!
Graag veel oefenen met Bloon!!!
Fijn (lang) weekend!

Ons motto voor de komende week is: Met minder auto’s rondom de school wordt het een stuk veiliger voor onze
kinderen. We hopen daarom dat iedereen volgende week op de fiets op lopend naar school toe komt!
Wij hebben een fantastisch schoolreisje gehad!! De kinderen hebben enorm genoten van het zand, de spelletjes, de
springkussens en de pannenkoeken! En de juffen ook!
Volgende week maandag zijn we vrij en donderdagmiddag 8 juni hebben we een margemiddag.
Fijn (lang) weekend!
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Op vrijdag 9 juni gaan de groepen 4, 5 en 6 naar "De Hoeksteen" om een voorstelling bij te wonen van "Alice in
Wonderland". Omdat we daar om 8.35 uur verwacht worden willen we vragen of de kinderen die dag om 8.15 uur
op school aanwezig kunnen zijn, zodat we om 8.20 uur kunnen vertrekken. We gaan er lopend naar toe.
We hebben een drukke week achter de rug met veel toetsmomenten (taal, spelling en rekenen.) En... we zitten
allemaal weer op een ander plaatsje!
Donderdagmiddag is er een margemiddag.
In het kader van Veilig samen naar school de komende week zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school.
Op dinsdag 4 juli gaan we op schoolreis naar Appelscha.
We wensen iedereen een heel fijn Pinksterweekend.
Op vrijdag 9 juni gaan de groepen 4, 5 en 6 naar "De Hoeksteen" om een voorstelling bij te wonen van "Alice in
Wonderland". Omdat we daar om 8.35 uur verwacht worden willen we vragen of de kinderen die dag om 8.15 uur
op school aanwezig kunnen zijn, zodat we om 8.20 uur kunnen vertrekken. We gaan er lopend naar toe.
Op dinsdag 4 juli gaan we op schoolreis naar Appelscha.
Ons motto voor de komende week is: Met minder auto’s rondom de school wordt het een stuk veiliger voor onze
kinderen. We hopen daarom dat iedereen volgende week op de fiets op lopend naar school toe komt!
Volgende week maandag zijn we vrij en donderdagmiddag 8 juni hebben we een margemiddag.
Afgelopen dinsdag hadden we geen gewone gymles aangezien juf Odette mee was op schoolkamp met groep 7.
Daarom hebben we in plaats van een gymles een Zweeds loopspel gedaan op het grasveld naast de school. We
hebben allemaal erg genoten! Fijn (lang) weekend!
Op vrijdag 9 juni gaan de groepen 4, 5 en 6 naar "De Hoeksteen" om een voorstelling bij te wonen van "Alice in
Wonderland". Omdat we daar om 8.35 uur verwacht worden willen we vragen of de kinderen die dag om 8.15 uur
op school aanwezig kunnen zijn, zodat we om 8.20 uur kunnen vertrekken. We gaan er lopend naar toe. Het is dus
belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn! De leerlingen mogen een zonnebril meenemen, die wordt tijdens
een lied in het toneelstuk gebruikt.
Blok 10 van rekenen is afgerond. We starten met blok 11. Dit blok gaat over de camping. We oefenen met
geldrekenen, routes bepalen, meten in cm en mm en afronden op honderdtallen.
Van spelling en begrijpend lezen is de methode bijna uit. Hierna gaan we oefenen voor de cito.
Van 6 tot 9 juni is het verkeersweek. We vragen de kinderen om zoveel mogelijk op voeten of op fietsen naar
school te komen.
Fijne dagen!
Dinsdag is het zo ver. Groep 6 gaat samen met groep 6b op schoolreis. We gaan op de fiets dus we hopen op mooi
weer. Zoals gewoonlijk gaat de reis naar de Harmsdobbe in Bakkeveen.
Op vrijdag 9 juni gaan de groepen 4, 5 en 6 naar "De Hoeksteen" om een voorstelling bij te wonen van "Alice in
Wonderland". Omdat we daar om 8.35 uur verwacht worden willen we vragen of de kinderen die dag om 8.15 uur
op school aanwezig kunnen zijn, zodat we om 8.20 uur kunnen vertrekken. We gaan er lopend naar toe.
Juf Epie neemt dinsdag en woensdag de groep 5 over van juf Jolanda. Juf Jolanda is namelijk mee met groep 6 naar
Bakkeveen.
Vincent heeft aanstaande woensdag zijn boekenbeurt en Keannn vrijdag.
Woensdag heeft groep 5 het woordjesdictee over thema 7.
Op vrijdag 9 juni gaan de groepen 4, 5 en 6 naar "De Hoeksteen" om een voorstelling bij te wonen van "Alice in
Wonderland". Omdat we daar om 8.35 uur verwacht worden willen we vragen of de kinderen die dag om 8.15 uur
op school aanwezig kunnen zijn, zodat we om 8.20 uur kunnen vertrekken. We gaan er lopend naar toe. En: Vergeet
je zonnebril niet!!.( Denk aan de rupsenreggae).
Volgende week wordt een week vol "buiten-de-klas"-activiteiten.
Dinsdag en woensdag gaan we op schoolkamp naar Bakkeveen. Alle kinderen hebben een informatieboekje
meegekregen naar huis. Daarin staan alle wetenswaardigheden vermeld.
We verwachten woensdag om ongeveer 15.00 uur terug te zijn bij school.
Donderdagochtend gaan we lekker nog even nagenieten van de schoolreis en zou het best eens zo kunnen we
zijn dat er een paar merkwaardige gasten ons een bezoekje komen brengen....
Donderdagmiddag zijn alle kinderen vrij.
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Wat een heerlijk schoolkamp hebben we gehad. Prachtig weer, gezellige kinderen(en begeleiding) en een
compliment van de beheerder van de kampeerboerderij. We hebben een boekje gemaakt over al onze belevenissen.
Wilt u uw kind nog even controleren op teken?
Volgende week hebben we verkeersweek. Graag iedereen met de fiets of lopend naar school.
Met leefstijl zijn we bezig met hoe je eerlijk en aardig tegelijkertijd kunt zijn.
Maandag zijn we vrij. Donderdagmiddag ook.
Aan het eind van het schooljaar van groep 7 willen we voor alle ouders een extra tien-minutengesprek inlassen.
Hierin wordt alvast de plaatsingswijzer getoond en met de ouders besproken. Er wordt geen expliciet advies
gegeven over het vervolgonderwijs.
Komende week hebben wij in het kader van de verkeersweek een gastles 'mobieltjes in het verkeer'.
Een fijn pinksterweekend!
Wat een heerlijk schoolkamp hebben we gehad. Prachtig weer, gezellige kinderen(en begeleiding) en een
compliment van de beheerder van de kampeerboerderij. We hebben een boekje gemaakt over al onze belevenissen.
Wilt u uw kind nog even controleren op teken?
Daarna begon het gewone schoolwerk weer, We zijn gestart met de laatste lootjes van dit schooljaar. We merken
dat sommige kinderen moeite hebben om aan hun werkstuk op school te werken. Thuis al informatie verzamelen,
zodat ze er op school mee aan de slag kunnen kan heel effectief zijn. Ze hebben nog een week of 5 de tijd om het
werkstuk af te maken.
Volgende week hebben we verkeersweek. Graag iedereen met de fiets of lopend naar school. Komende week
hebben wij in het kader van de verkeersweek een gastles 'mobieltjes in het verkeer'.
Met leefstijl hebben we niet echt uit het boek gewerkt, maar de laatste tijd zijn we veel bezig geweest met het
samenwerken, vormen van je eigen mening en je eigen keuzes maken. Best moeilijk, maar oh zo belangrijk.
Maandag zijn we vrij. Donderdagmiddag ook.
Aan het eind van het schooljaar van groep 7 willen we voor alle ouders een extra tien-minutengesprek inlassen.
Hierin wordt alvast de plaatsingswijzer getoond en met de ouders besproken. Er wordt geen expliciet advies
gegeven over het vervolgonderwijs.

De informatie voor de schoolreis naar Ameland is uitgedeeld. Dit is altijd spannend natuurlijk. De sfeer zit er al goed
in. Volgende week gaan we de auto indeling bekijken. Willen de ouders eerst kijken of de heen- en terugreis goed is
ingevuld?
De musical vordert al gestaag. Er zijn een aantal die deze dagen nog goed mogen kijken naar hun kleding die ze
willen dragen. Zo snel mogelijk meenemen graag. Dit geldt ook voor de attributen. Zo snel mogelijk, volgende week,
meenemen !!! We hebben inmiddels op het grote podium geoefend. Toch wel groot die Oldeborg, maar ze deden
het prima.

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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