Voor uw agenda
Margemoment voor de maand juni:
Maandagmiddag 26 juni – Sterrengroep
Dinsdagmiddag 27 mei – Wolkengroep
Donderdag 29 juni – Zonnegroep

maandag 12 juni
schoolreis groep 8

Start Wandel4daagse
Verkeersweek
Een fantastische start. Alle kinderen werden met applaus ontvangen in een
dinsdag 13 juni
speciaal aangelegde groetroute. We konden duidelijk merken dat er veel meer
Middenbouwvergadering – 15.45 uur
kinderen met de fiets of lopend naar school zijn gekomen. Laten we dit nog
Bovenbouwvergadering – 15.45 uur
lang volhouden.
woensdag 14 juni
Diezelfde ochtend waren de kinderen van de groepen 4 en 5 getuige van een
Onderbouwvergadering
– 12.15 uur
remdemonstratie. Eerst schatten en daarna zelf zien hoelang de remweg is van
een auto. Verslagever Rob Mulder van Radio Noord was daarbij aanwezig en
donderdag 15 juni
deed live verslag van de rem demo.
Seizoensluiting 4 – 13.15 uur
Woensdag volgden de leerlingen van de groepen 5, 7 en 8 een gastles in een
en om 14.15 uur
aanhanger van een truck over de dodehoek. Op film en in de praktijk konden
ze zien hoe moeilijk het voor een vrachtwagenchauffeur is en hoe gevaarlijk het
voor fietsers en voetgangers kan zijn, wanneer ze elkaar niet goed kunnen zien.
Woensdagavond waren alle ouders van KDV Liekelei en onze school uitgenodigd voor een ouderavond, waarin VERKEER
centraal stond. Een gezellige avond met veel informatie over kinderen in het verkeer.
Ook waren de ambulancemedewerkers en de verkeerspolitie van de partij. Heel leuk voor de kinderen om dit eens van
dichtbij te zien. Bijna een hele groep in de politiebus. Meermalen loeide de sirene. Wat moeten onze buren wel hebben
gedacht. Kleurplaten zijn gekleurd door veel leerlingen en er is een bord voor de Kiss & Go-zone ontworpen.
Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 was er voorlichting over fietsen met je smartphone. De lasergun-actie kon deze
week geen doorgang vinden. Dit zal op een later tijdstip plaatsvinden.
Een zeer leerzame week. Wanneer we allemaal de regels in het verkeer juist hanteren, zal het voor onze leerlingen een stuk
veiliger zijn. Daar doen we het immers voor.
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Wij vragen uw steun
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over
gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig
zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst
van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons
zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp. De
enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de
afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn
gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen.
Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort
dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. In
de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de
actiegroep PO-in-actie (PO = primair onderwijs), de vakbonden
(AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de
werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze
problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag.
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Wij vragen uw steun, vervolg
Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf! We willen u
vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu
niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van
leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit
van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar. U kunt ons steunen door onze petitie te
ondertekenen op www.pofront.nl Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en
kennissen. Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. We hopen dat u massaal
komt en met ons het gesprek aangaat op het schoolplein. Op dezelfde dag vragen we per school één ouder en één leerkracht
af te reizen naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan premier Mark Rutte. Voor de toekomst van het mooiste
vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties
kinderen! Waaronder die van u.


















Woensdag 21 juni gaan we op schoolreis naar Bakkeveen. Vertrek van school om 8.30 uur. Terug om 14.00 uur. Er
hebben zich voldoende ouders aangemeld voor het rijden en begeleiden. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee
te nemen. Graag makkelijke kleding aan en stevige schoenen. Bij slecht weer gaan we een week later.
Binnenkort worden de begeleidende ouders uitgenodigd voor informatie over de schoolreis.
Op bezoek deze week baby Tess en haar mama. Lars (gr. 2) mocht van alles vertellen over de 2 maanden oude Tess. De
andere kinderen hadden veel vragen bedacht over zijn zusje. Lars had overal een antwoord op.
Donderdag was een spannende dag. Ambulance, politievoertuigen, agenten. Voor een enkeling heel eng... De kinderen
hebben genoten. Alle mensen bedankt die dit mogelijk hebben gemaakt.
Ook volgende week werken we nog over Verkeer en vaderdag.
De kinderen die meedoen aan de seizoensluiting hebben een briefje meegekregen naar huis.
Liedje:
Oversteken, oversteken, stoeprand stop (2X),
kijk naar alle kanten, kijk naar alle kanten,
kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk.
Oversteken, oversteken, let goed op, let goed op,
kijk daar komt een auto,(2X), stop, stop, stop(2 X).
Oversteken, oversteken, let goed op, let goed op,
kijk daar komt geen auto, kijk daar komt geen auto, stap, stap, stap, stap, stap, stap.
Wie heeft het vriendenboekje van Sibe????
Woensdag 21 juni gaan we op schoolreis naar Bakkeveen. Vertrek van school om 8.30 uur. Terug om 14.00 uur.
Er hebben zich voldoende ouders aangemeld voor het rijden en begeleiden. De kinderen hoeven geen eten en drinken
mee te nemen. Graag makkelijke kleding aan en stevige schoenen. Bij slecht weer gaan we een week later.
Deze week hebben we gewerkt over verkeer. Stoere politieagenten vertelden de kinderen alles wat ze wilden weten. De
politieagenten moesten zich volgens de kinderen wel aan de schoolregels houden! Zo moest één politieman zijn
kauwgom uit de mond doen en de ander mocht niet spugen op de grond. De politiemannen gehoorzaamden direct want
ze houden wel van regels zeiden ze. De kleuters mochten in de politieauto en bus zitten. Ook kwam er een motoragent
langs. Op de motor zitten was natuurlijk een uitdaging. Ook mochten de kinderen een kijkje nemen in de ambulance. Juf
Aly werd in de boeien geslagen maar gelukkig werd ze weer bevrijd en kon ze weer les gaan geven. Het was een leuke
en spannende morgen. We kregen een verkeerskist met allerlei speelgoed en boekjes over vervoer en politie.
Nu zijn we bezig om iets moois te maken voor vaderdag.
We gaan straks oefenen voor de seizoensluiting van aanstaande donderdag. Ouders van kinderen die optreden zijn dan
welkom.
Juf Petra staat maandag voor de klas.
Opzegversje:
kijk naar links en blijf maar staan.
kijk naar rechts, komt er iets aan?
Weer naar links – is de weg nu vrij?
Geen verkeer? Dan komen wij!
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Woensdag 21 juni gaan we op schoolreis naar Bakkeveen. Vertrek van school om 8.30 uur. Terug om 14.00 uur. Er
hebben zich voldoende ouders aangemeld voor het rijden en begeleiden. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee
te nemen. Graag makkelijke kleding aan en stevige schoenen. Bij slecht weer gaan we een week later.
We hebben gewerkt over het thema verkeer. Donderdag mochten we in de politiebus en in de ambulance. Best wel een
beetje spannend! We hebben zelf een zebrapad gemaakt. En de verkeersregels besproken.
En we maken iets voor vaderdag.
Kinderen die mee doen met de maandsluiting hebben en briefje mee gehad. Tijd, 13.10 uur.
Oversteek Liedje:
Oversteken, stoeprand stop, kijk naar alle kanten (alles 2 keer!)
kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk.
Oversteken, let goed op, kijk daar komt een auto (alles 2 keer!)
stop, stop, stop, stop, stop, stop.
Oversteken, oversteken, let goed op, let goed op,
kijk daar komt geen auto, kijk daar komt geen auto.
stap, stap, stap, stap, stap, stap. (wijsje: “vader Jacob”)
Wat hebben de kinderen weer hard gewerkt. We zijn bijna klaar met kern 11. Daarna komt de afsluiting. De kinderen
hebben allemaal een bloon account. In de groep zijn we heel hard aan het oefenen. De kinderen kunnen thuis ook
hiermee aan de slag.
We hebben nu tablets in de groep. Daarmee zijn de kinderen aan het automatiseren. Ook dit is iets wat de kinderen
thuis kunnen gaan doen. (QS math)
Donderdag was de politie met een politiebusje op school. De kinderen mochten allemaal in het busje zitten. Reuze
spannend! Er waren zelfs kinderen die de handboeien om mochten. Daarnaast was er ook een ambulance. Erg
interessant.
De foto's van het schoolreisje worden op de site gezet.
De kinderen hebben volgende week weer een seizoen-sluiting. De laatste van het schooljaar. De kinderen die mee doen
hebben vandaag een briefje meegekregen. Het thema is verkeer.
Wat hebben de kinderen weer hard gewerkt. We zijn bijna klaar met kern 11. Daarna komt de afsluiting.
Alle kinderen hebben een bloon account om spelling te oefenen. Ga naar www.bloon.nl en kies de smiley rechts
(inloggen leerling). Login naam is voor- en achternaam. Het wachtwoord is de voornaam. Dit is zonder hoofdletters en
tussen voor- en achternaam een spatie. Succes!
Donderdag was de politie met een politiebusje op school. De kinderen mochten allemaal in het busje zitten. Reuze
spannend! Er waren zelfs kinderen die de handboeien om mochten. Daarnaast was er ook een ambulance. Erg
interessant.
De kinderen hebben volgende week weer een seizoen-sluiting. De laatste van het schooljaar. De kinderen die mee doen
hebben vandaag een briefje meegekregen. Het thema is verkeer.
Afgelopen week hebben we genoten van het verkeersproject. Zo hebben we mogen ondervinden hoelang de remweg
van een auto is! Hebben we "onze straat" geknutseld. En hebben we een kijkje mogen nemen in een ambulance en een
politiebusje en als klap op de vuurpijl hebben we allemaal even op een echte politiemotor mogen zitten. De foto's staan
op de site van onze groep.
Vrijdag is het woordpakket van thema 8 meegegeven om thuis te oefenen. Ook kan er weer geoefend worden op
www.bloon.nl.
Ook op vrijdag hebben we genoten van de voorstelling "Alice in Wonderland”.
De afgelopen weken hebben we met leefstijl gewerkt over pesten en "NEE" zeggen. En tegen je verlies kunnen.
Binnenkort is er weer een tafeltoets. De aankondiging komt in de volgende nieuwsbrief.
De komende weken gaan we weer aan de slag met de Cito-toetsen.
We wensen iedereen een prettig weekend.
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Afgelopen week hebben we genoten van het verkeersproject. Zo hebben we mogen ondervinden hoelang de remweg
van een auto is! En hebben we een kijkje mogen nemen in een ambulance en een politiebusje. Ook hebben we allemaal
een verkeersbord ontworpen voor de Kiss & Go zone.
Vrijdag is het woordpakket van thema 8 meegegeven om thuis te oefenen.
Ook op vrijdag hebben we genoten van de voorstelling "Alice in Wonderland”.
Binnenkort is er weer een tafeltoets. De aankondiging komt in de volgende nieuwsbrief.
De komende weken gaan we weer aan de slag met de Cito-toetsen. We starten maandag met woordenschat en
woensdag hebben we begrijpend lezen.
We wensen iedereen een prettig weekend.
Deze week was het verkeersweek. We hebben woensdag een les gehad over de dode hoek.
Volgende week is de tafeltoets, dus nog even oefenen!
Maandag gaan we op schoolreis. De leerlingen moeten een pakje drinken meenemen en een tussendoortje. De lunch
wordt verzorgd.
Deze week zijn we met rekenen bezig geweest met routes bepalen en kijken welke de langste route is. Ook zijn we
bezig met het optellen en aftrekken van grote getallen tot 1000.
Met taal zijn we bezig geweest met hoofdletters en lettergrepen. Vandaag hebben we het blok afgesloten met een toets.
Voor spelling zijn we vooral bezig met herhaling van de spellingsregels. Volgende week beginnen de Cito's namelijk al.
Fijn weekend!
Ondanks de wind en regen heeft groep 6 toch een super schoolreis gehad. Het was even doortrappen woensdagmiddag,
maar eindelijk in Leek hebben we nog lekker liggen nagenieten in het zwembad.
Afgelopen donderdag kregen we hoog bezoek. Anna van Ewsum en Georg Wilhelm stonden plotseling bij ons in de klas.
Ze nodigden ons uit om volgende week vrijdag een bezoek te komen brengen aan Borg Nienoord. Roelof Tijben heeft
ons al vast het een en ander over de geschiedenis van Borg Nienoord verteld.
Aanstaande vrijdag gaan we dus op de fiets naar Nienoord. We vertrekken rond 10:00 uur en de verwachting is dat we
rond 12:00 uur terug zijn. Alle kinderen moeten dus op de fiets naar school komen!
De afgelopen ochtend zijn we naar de voortelling ''Alice'' geweest in de Hoeksteen. Hier werd het verhaal 'Alice in
Wonderland' op een muzikale manier verteld.
Aanstaande maandag is groep 5 aan de beurt. We gaan op schoolreis naar Pinokkio in Assen. Juf Willemien neemt deze
dag de klas over.
Lotte heeft de 14e haar boekenbeurt en Yorick de 16e.
Groep 5 heeft vrijdag een toets Aardrijkskunde over hoofdstuk 3. De samenvatting is vandaag meegegaan. Ook is de
topografie die erbij hoort meegegeven. De toets hierover is de 23e juni.
"Best wel ver fietsen"… maar we zijn allemaal aangekomen en ook weer heelhuids teruggekomen. Het schoolkamp van
de groepen 6 was erg geslaagd. Met af en toe een regenbuitje, hebben we dinsdag nog best veel buitenactiviteiten kunnen
doen. De Bonte Avond viel erg in de smaak en het "witte-wieven-spookverhaal", dat werd uitgebeeld en verteld door de
begeleiders, was zo spannend dat voor een aantal kinderen de (korte) avondwandeling wel erg griezelig werd! Met dank
aan de ouders die even voor spookje speelden. Woensdagmiddag zijn we het warme water van het Zwemkasteel
ingedoken. Het einde van twee gezellige schoolreisdagen.
Van het verkeersproject hebben we helaas weinig meegekregen. Wel hebben we kennis gemaakt met twee
merkwaardige verkeersdeelnemers: De oorspronkelijke bewoners van borg Nienoord. Anna van Ewsum en Georg
Friedrich von Inn und Kniphausen zouden per koets gearriveerd kunnen zijn. Zij introduceerden, samen met dhr. Tijben
die iets vertelde over de geschiedenis van Nienoord, het Anna-project. Vrijdag 16 juni brengen we een bezoekje aan de
borg, samen met onze buren van groep 5b/6b.
Het witte konijn, de wazige rups, de hoedenmaker en de hartenkoningin: Allemaal personages uit het verhaal van de
ontdekkingstocht van Alice door Wonderland. Het verhaal is op muziek gezet en wordt uitgebeeld door docenten van
de muziekschool. Zelf zijn we helaas nog niet zo ver met onze strijkinstrumenten -les dat we mee kunnen doen, maar we
zijn wel uitgenodigd om de voorstelling te bekijken....met zonnebril.
Op 15 juni staat de laatste seizoensluiting van dit schooljaar op het programma. Alle kinderen die nog niet aan de beurt
zijn geweest, staan dan op het toneel. De uitnodiging gaat 9 juni mee naar huis.
Komende week is de laatste week dat juf Iris bij ons stage loopt. Ze heeft haar opleiding dan afgerond.
Zonnig weekend gewenst!
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In het kader van de verkeersweek hebben we op woensdag voorlichting gehad over de 'dode hoek'' bij vrachtwagens. De
beste tip voor een fietser: blijf vooral ruim ACHTER de vrachtwagen.
Volgende week hebben we de tafeltoets. De tafels in het weekend even extra oefenen kan geen kwaad.
Ter herinnering: maandag is de geschiedenistoets.
Vandaag hebben we in het kader van de verkeersweek een gastles gekregen over het (niet) gebruiken van mobieltjes in
het verkeer. Een zeer nuttige les!
Donderdagmiddag is de laatste seizoensluiting. Kinderen die meedoen krijgen z.s.m. een uitnodiging mee.
Woensdag 14 juni is de aardrijkskundetoets over België.
Goed weekend!
In het kader van de verkeersweek hebben we op woensdag voorlichting gehad over de 'dode hoek'' bij vrachtwagens. De
beste tip voor een fietser: blijf vooral ruim ACHTER de vrachtwagen.
We beginnen zo mondjesmaat met de Cito-toetsen. Deze week hebben we de toets werkwoordspelling gemaakt. Het
gaat nog niet foutloos, maar de oefeningen die we thuis maken en de spelletjes op de vrijdagmiddag helpen zeker om de
werkwoordspelling onder de knie te krijgen. We gaan nog even stevig hiermee door!
Volgende week hebben we de tafeltoets. De tafels in het weekend even extra oefenen kan geen kwaad.
Op donderdag hadden we een spellingles over woorden met de Q en de X. Daar is geen regel voor, dat zijn zogenaamde
'Weetwoorden". We hebben dus op Snappet heel veel geoefend! Wel 170 opgaves. Daarvan moest de klas gemiddeld 80
% van de antwoorden goed hebben. Na veel spel- en rekenwerk kwam we tot een uitkomst waar we super trots op
kunnen zijn. Bob de Bouwer zong vroeger: Bob de Bouwer, kunnen we het maken?? Nou en OF!!! Yes we can!
Nog een paar nachtjes slapen en dan gaan we naar Ameland. Graag vroeg op school zijn, zodat we op tijd kunnen
vertrekken. De indeling voor de auto’s is rond en we kunnen op mooi weer rekenen! De mobieltjes laten we thuis. Er
worden door de ouders foto’s gemaakt. Als er iets is, kan meester Jeroen gebeld worden, of als er iets is kunnen de
leerlingen op deze manier naar huis bellen. Voor de donderdag, 15 juni, gelden de gewone schooltijden. Maar er is wel
een aangepast programma.
Op dinsdag 27 juni gaan we naar Westerbork. We vertrekken gewoon om 08.30 uur vanaf school, omdat we een
activiteit hebben gepland in het Bezoekerscentrum.
In het kader van de verkeersweek hebben we op woensdag voorlichting gehad over de 'dode hoek'' bij vrachtwagens. De
beste tip voor een fietser: blijf vooral ruim ACHTER de vrachtwagen.
Heel veel plezier dit weekend en tot maandag…..schoolreis !!!!!!

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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