Voor uw agenda
Margemoment voor de maanden juni en juli:
Maandagmiddag 26 juni – Sterrengroep
Dinsdagmiddag 27 juni – Wolkengroep
Donderdag 29 juni – Zonnegroep
Donderdagmiddag 6 juli – groepen 1 t/m 8
Vrijdagmiddag 21 juli – groepen 5 t/m 8

dinsdag 20 juni
IB-overleg Westerwijs (Harma) - 13.30 uur
Teamvergadering - 15.45 uur

woensdag 21 juni

SPORTDAG Woensdag 21 juni
Aanstaande woensdag zal onze jaarlijkse
sportdag plaatsvinden voor de kinderen van
groep 3 t/m 8.

Sportdag
Schoolreis groep 1-2

Alle kinderen worden UITERLIJK om 8.30 uur in hun sportkleding verwacht bij de kantine
van de voetbalvereniging VEV op het sportpark in Oostindie. Meld je dan bij je
groepsleerkracht. Die kan je jouw groepsleider aanwijzen. Na een korte instructie ga je
met je deelgroep en je groepsleider naar je eerste onderdeel.
De ochtend duurt voor de groepen 3 en 4 tot 12.00 uur en voor de groepen 5 t/m 8 tot 12.30 uur.
Er zal een pauze zijn en meerdere momenten dat de kinderen wat drinken krijgen.
Meenemen en Aandoen voor de sportdag (groep 3 t/m 8):
 Sportieve kleding, gymkleding of trainingspak (afhankelijk van het weer); Zorg dat je je niet meer hoeft om te kleden en
als je iets uit gaat doen, dat je dat dan in je eigen tas kan stoppen. Een regenjasje is ook wel handig, maar hopelijk niet
nodig.
 Buiten-gymschoenen (al aan). Denk eraan dat je veel moet rennen.
 Eten en drinken voor in de pauze. Bedenk hierbij dat de kinderen best veel energie moeten leveren deze dag. Een banaan
of wat ander krachtvoer is niet overbodig. Natuurlijk géén snoep, chips o.i.d.
We hopen op goed weer en een sportieve en gezellige dag.
Gaat de sportdag door hele slechte weersomstandigheden niet door dan hoor je dat dinsdagmiddag, ter plekke of via de
groepsouder (groepsapp) en zal er een gewone schooldag zijn.
Hoewel zich al veel ouders aangemeld hebben zou het heel fijn zijn als er nog een aantal bijkomen om de groepjes te
begeleiden en een paar om een spel te leiden. Grootouders of oudere broers of zussen zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Momenteel is er een indeling gemaakt dat ook de leerlingen van groep 8 worden ingezet. Heeft u hier zin in en tijd voor dan
graag nog een mailtje naar Odette. odettehamers@ziggo.nl
Ouders die zich aangemeld hebben zullen maandagavond meer horen per email.
PO in actie
In de vorige nieuwsbrief is u verzocht de petitie voor beter onderwijs te ondertekenen. Nogmaals
willen u de juiste link www.pofront.nl aanbieden, mocht u de petitie alsnog willen ondertekenen.

Prikactie in het onderwijs op
dinsdag 27 juni 2017
Om de boodschap van PO-in-Actie kracht bij te zetten, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie. Concreet houdt
dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen van Westerwijs (dus ook
de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte.
Dat betekent dat de kinderen van de Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
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Margedagen voor het schooljaar 2017-2018
Nog onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.
Datum
21-nov-17
5-dec-17
5-dec-17
14-dec-17
21-dec-17
22-dec-17
23-feb-18
21-mrt-18
29-mei-18
4-jul-18
20-jul-18

Activiteit
Studiemiddag
Sinterklaas
Sinterklaas
Sprookje
Kerstmaaltijd voorbereiding
Kerst
Studiedag
Onderwijsdag Westerwijs
Evaluatiemiddag
Studiemiddag
Afronding schooljaar

Dagdeel
dinsdagmiddag
dinsdagmiddag
dinsdagmiddag
donderdagmiddag
donderdagmiddag
vrijdag
vrijdag
woensdag
dinsdagmiddag
woensdag
vrijdagmiddag

Groepen
1-8
1-4
5-8 continurooster tot 12.30 uur
3-8 continurooster tot 13.30 uur
1-4
1-8
1-8
1-8
1-8
1-8
5-8

Voor de zomervakantie ontvangt u een overzicht van de nog te plannen margemomenten voor de groepen 1 tot en met 4
i.v.m. toetsen van leerlingen. Het definitieve overzicht wordt in de zomervakantie ook geplaatst op onze website. Tevens is
het overzicht straks te lezen in het informatieboekje, dat in de 1 ste week van het nieuwe schooljaar wordt verstrekt.
Bekend maken groepsindeling en formatieoverzicht aanstaande dinsdagmiddag
In de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad is het schoolformatieplan 2017-2018, waarin de groepsindeling staat
vermeld, vastgesteld. Net als dit schooljaar gaan we weer werken met 3 kleutergroepen. Voor de leerjaren 3 en 4 staat er
wijziging op stapel. Het komende schooljaar zijn de leerlingen uit deze twee leerjaren verdeeld over 3 groepen, te weten:
groep 3A, groep 3B/4B en groep 4A. De resterende groepen blijven in dezelfde samenstelling.
De huidige leerlingen van de groepen 2 en de groepen 3 horen aanstaande dinsdagmiddag van hun leerkracht in welke groep
zij na de zomervakantie geplaatst worden. Diezelfde middag ontvangen de ouders van deze leerlingen de nieuwe verdeling op
schrift met daarbij het protocol “Procedure groepsindeling”.
Alle kinderen van onze school krijgen diezelfde dinsdagmiddag het formatieoverzicht mee. In dat overzicht kunt u lezen wie
in het schooljaar 2017-2018 de leerkracht(en) van uw kind wordt.
Schoolfoto’s bestellen
Afgelopen dinsdag heeft uw kind de inlogkaart van de schoolfotograaf meegekregen en hebben wij u een mailtje gestuurd
i.v.m. het bestellen van de schoolfoto’s.
Met de inloggegevens op de kaart kunt u de foto's bestellen op www.fotokoch.nl Als u dit binnen 10 dagen doet (gerekend
vanaf dinsdag 13 juni), is de groepsfoto gratis. U bent niet verplicht naast de gratis groepsfoto nog andere foto's te bestellen.
Op de inlogkaart staan ook de contactgegevens van de fotograaf.
Versiercommissie
Onze dames van de versiercommissie heeft de afgelopen periode veel werk verzet in het versieren van delen van onze
school. Tijdens de verkeersweek hebben zij verschillende ruimtes aangepast aan dat thema. Voor de aankleding hebben de
ouders vaak eigendommen van huis mee genomen. Nu blijkt dat sommige spullen zijn verdwenen. Dat is heel vervelend. Zo
missen er wagonnetjes van treintjes en enkele speelgoedautootjes. Dit is zeer spijtig en moet niet meer plaatsvinden.
Schoenendozen.
Voor het maken van kijkdozen hebben we nog schoenendozen nodig. U kunt ze inleveren bij meester Jantinus in groep 4a.







Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie.
Concreet houdt dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen
van Westerwijs (dus ook de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte. Dat betekent dat de kinderen van de
Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
Dinsdag krijgen de kinderen een groen T-shirt mee. Dit i.v.m. het schoolreisje op woensdag. Graag gewassen weer
inleveren! Tim, Sofie, Roan, Yoeri, Felien en Ibrahem hebben tijdens de seizoensluiting het liedje: Oversteken
gezongen. Ze hebben het heel goed gedaan.
Schoonmaakavond op maandag 3 juli vanaf 18.30 uur. Info volgt.
Volgende week zijn de stagiaires Michelle en Larissa voor het laatst. Bedankt voor alle hulp en veel succes met de
volgende fase van jullie opleidingen.
Een hele fijne Vaderdag voor alle vaders.
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Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie.
Concreet houdt dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen
van Westerwijs (dus ook de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte. Dat betekent dat de kinderen van de
Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
Voor het schoolreisje van a.s. woensdag naar Bakkeveen krijgen de kinderen dinsdag een groen T-shirt mee. Graag
gewassen weer inleveren!
7 kinderen van onze groep hebben meegedaan met de wandelvierdaagse. We zijn erg trots op deze kinderen. Goed
gedaan!
De schoolfoto's zijn aan de kleuters meegegeven. Als u op tijd bestelt is de groepsfoto gratis.
Maar liefst 13 kinderen van groep 1 deden mee aan de seizoensluiting. Tim de politieagent legde uit hoe het stoplicht
werkt. De kinderen zongen twee coupletten over het rode en het groene verkeerslicht en namen gezamenlijk het
applaus in ontvangst. Jullie hebben een goed optreden verzorgd hoor!
We houden binnenkort een schoonmaakavond op maandag 3 juli vanaf 18.30 uur. Info volgt.
Juf Vera heeft haar lio-stage afgerond. Ze gaat nog wel mee op schoolreis. Op 27 en 28 juni komt ze ook nog langs.
Ze neemt afscheid op woensdag 28 juni.
Bedankt voor de leerzame en gezellige tijd juf Vera. We hopen dat je snel een leuke baan zult vinden.
Verder wensen we alle vaders een fijne en gezellige Vaderdag toe!

Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie.
Concreet houdt dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen
van Westerwijs (dus ook de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte. Dat betekent dat de kinderen van de
Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
Dinsdag krijgen de kinderen en groen T-shirt mee voor de schoolreis.
Het ‘oversteekliedje’ werd tijdens de maandsluiting gezongen door Marit, Kevin, Sibe, Maud, Marije, Jasmijn, Geneva
en Mischa. Goed gedaan hoor.
Complimentje voor de kinderen die mee hebben gedaan aan de wandelvierdaagse.
De jaarlijkse schoonmaakavond is op 3 juli.
Voor de vaders, een leuke Vaderdag gewenst!

Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie.
Concreet houdt dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen
van Westerwijs (dus ook de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte. Dat betekent dat de kinderen van de
Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
Woensdag 21 juni hebben we een sportdag!
Deze week zijn we begonnen met de Cito’s. Woordenschat en spelling hebben we afgerond. Volgende week DMT
en spelling. Volgende week beginnen we ook met de laatste hoofdstukken van de methode. Wat gaat een jaar toch
weer snel!
Heel veel plezier zondag met Vaderdag!

Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie.
Concreet houdt dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen
van Westerwijs (dus ook de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte. Dat betekent dat de kinderen van de
Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
Wij hebben alweer ons laatste seizoensluiting van dit jaar gehad. En wat deden de kinderen het super! Zelfs het
publiek begon enthousiast mee te klappen tijdens ons dansje.
Woensdag 21 juni hebben we een sportdag!
Wij hebben weer hard ons best gedaan om iets moois te maken voor Vaderdag, hopelijk zijn alle papa's hier erg blij
mee!
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Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie.
Concreet houdt dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen
van Westerwijs (dus ook de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte. Dat betekent dat de kinderen van de
Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
Afgelopen dinsdag was de laatste seizoensluiting van dit schooljaar. Namens onze groep deden Jurre, Job, Jeffrey,
Anisa, Haneen, Joëlle, Alena en Lieke de Jong mee.
We zitten volop in de toetsen van Cito. Deze week zijn we begonnen met begrijpend lezen. Volgende week maken
we dat af en gaan verder met rekenen.
Als we klaar zijn met de Cito’s willen we weer eens kijken hoe het met de tafels staat. Dus elke avond even kort
oefenen ( de tafels van 2, 3, 4, 5 en 10 ook door elkaar heen).
Woensdag 21 juni hebben we onze sportdag op de sportvelden in Oostindie.
Donderdagmiddag 22 juni krijgen we een les in drama.
We wensen iedereen een fijn weekend en we hopen dat de vaders flink in het zonnetje gezet worden.

Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie.
Concreet houdt dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen
van Westerwijs (dus ook de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte. Dat betekent dat de kinderen van de
Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
Maandagmiddag had juf Farah een hele leuk opdracht voor de leerlingen. Ze moesten in groepjes een zo hoog
mogelijke toren bouwen met spekjes en spaghetti. De kinderen vonden het fantastisch!
Wij hebben alweer ons laatste seizoensluiting van dit jaar gehad. En wat deden de kinderen het super! Amor heeft
prachtig voorgelezen en de andere kinderen hebben het verhaal goed uitgebeeld!
Deze week zijn we begonnen met de Cito's begrijpend lezen en woordenschat. Volgende week maandag en dinsdag
staat rekenen op het programma.
Woensdag 21 juni hebben we een sportdag!
Wij hebben weer hard ons best gedaan om iets moois te maken voor Vaderdag, hopelijk zijn alle papa's hier erg blij
mee!

Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie.
Concreet houdt dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen
van Westerwijs (dus ook de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte. Dat betekent dat de kinderen van de
Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
De schoolreis is erg geslaagd. De foto's zijn te vinden op de website.
We zijn deze week begonnen met de Cito's. Hard werken dus!
Met rekenen zijn we nog steeds bezig over thema camping. We rekenen met geld, meten, routes zoeken en ronden
af op honderdtallen.
Voor spelling en taal zijn we vooral bezig met herhalen van alle regels.
Woensdag 21 juni hebben we een sportdag!
We wensen jullie allemaal een fijn weekend!

Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie.
Concreet houdt dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen
van Westerwijs (dus ook de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte. Dat betekent dat de kinderen van de
Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
De schoolreis van groep 5 was een groot succes. Ze hebben heerlijk geklauterd en geklommen.
De afgelopen ochtend zijn we op de fiets naar Nienoord geweest. We kregen tekst en uitleg van onze eigen
klasgenootjes over de poort, de schelpengrot en de muurschilderingen.
Afgelopen dinsdag hebben we onze eerste muziekles gehad van Roelf Postma. De komende 4 dinsdagen is hij er ook.
Gavino heeft 19 juni zijn boekenbeurt en Tessa de 23e.
Ook hebben we inmiddels een start gemaakt de reguliere Cito’s. Het is prettig voor uw kind als hij goed uitgerust
aan deze opdrachten kan beginnen.
Woensdag 21 juni hebben we een sportdag!
Aanstaande vrijdag heeft groep 5 de topotoets over Nederland. Oefen blad is vandaag meegegaan.
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Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie.
Concreet houdt dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen
van Westerwijs (dus ook de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte. Dat betekent dat de kinderen van de
Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
Donderdag was de laatste dag dat juf Iris bij ons stage liep. We hebben haar als afscheid een boekje
cadeau gegeven met verkeersspelen. Iris vertelde dat ze bij ons een leuke en leerzame tijd heeft meegemaakt.
De seizoensluiting was een succes.
Onder leiding van "juf Dorien" gingen de leerlingen op de fiets
op schoolkamp. Daar kwamen ze echter niet aan... Gelukkig liep het verhaal goed af.
De afgelopen week hebben we ook de laatste muziekles met strijkinstrumenten gehad. Er werden maar
liefst drie liedjes gespeeld Een echt orkest!
Verder hebben we geluisterd naar en gelezen over de geschiedenis van Anna van Ewsum, Georg von
Inn und Kniphausen en hun voorvaderen en nazaten. Het project is vrijdag afgesloten met een bezoekje
aan de borg Nienoord.
Woensdag 21 juni hebben we een sportdag!
Dinsdag is woordpakket 7 mee naar huis gegaan. Het controledictee staat gepland voor 26 juni.

Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie.
Concreet houdt dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen
van Westerwijs (dus ook de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte. Dat betekent dat de kinderen van de
Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
Dinsdag 20 juni is er een toets over hoofdstuk 3 van NAUT. Het gaat over de spijsvertering. De samenvatting is
meegegeven.
Wat was de seizoensluiting leuk! Iedereen heeft het echt goed gedaan; genieten geblazen! Er komt een filmpje van
het optreden in de groepsapp.
Woensdag is onze jaarlijkse sportdag. Wij zoeken nog steeds assistentie om mee te helpen.
Op donderdag 6 juli zal meester Jeroen van 19.00 uur tot 19.30 uur een algemene uitleg geven over de werking
van de plaatsingswijzer.
Op woensdag 12 juli en donderdag 13 juli krijgt u een persoonlijke inkijk in de plaatsingswijzer van uw kind.
Wij maken een indeling voor het tijdstip waarop u op school verwacht wordt. Mocht u echt niet kunnen op een van
de twee dagen dan kunt u een mailtje sturen naar w.duursma@westerwijs.nl. De gesprekken zullen 10 minuten
duren. Per gesprek welteverstaan.
De toets van geschiedenis van afgelopen maandag is niet doorgegaan. Deze wordt verschoven naar dinsdag
aanstaande.
Op vrijdag 30 juni is de toets van Engels, hoofdstuk 3 en 4. Samenvatting is meegegeven.
Goed weekend!

Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie.
Concreet houdt dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen
van Westerwijs (dus ook de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte. Dat betekent dat de kinderen van de
Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
We zijn begonnen met de eerste Cito-toetsen. We doen ons stinkende best en tot nu toe zijn we niet ontevreden
over de resultaten. Goed werk jongens & meiden, ga zo door. Volgende week gaan we verder met Cito-rekenen en
spelling.
Donderdag hebben we een zeer muzikale (iet wat lawaaierige) maansluiting opgevoerd. Ellen heeft haar kunsten op
het drumstel laten horen en de rest van de groep heeft laten zien dat fietsen heel ritmisch kan onder leiding van de
verkeersregelaar Duncan en Job zat achter de knoppen. Super gedaan allemaal.
Woensdag is onze jaarlijkse sportdag. Wij zoeken nog steeds assistentie om mee te helpen.
26 juni is er een toets voor geschiedenis. De samenvatting is al mee naar huis.
Op donderdag 6 juli zal meester Jeroen van 19.00 uur tot 19.30 uur een algemene uitleg geven over de werking
van de plaatsingswijzer. Op woensdagmiddag en woensdagavond 12 juli krijgt u een persoonlijke inkijk in de
plaatsingswijzer van uw kind. Als u deze dag echt niet kunt, graag een berichtje via de mail: w.breet@westerwijs.nl.
Wij maken een indeling voor het tijdstip waarop u op school verwacht wordt. De gesprekken zullen 10 minuten
duren.
Wij wensen iedereen een fijn weekend
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Zoals u bovenaan in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie.
Concreet houdt dit in dat alle basisscholen in Nederland die dag een uur later open gaan dan normaal. De scholen
van Westerwijs (dus ook de Nijenoert) ondersteunen deze actie van harte. Dat betekent dat de kinderen van de
Nijenoert deze dag om 9.30 uur op school worden verwacht.
We zijn alweer twee dagen terug op het vasteland. Na een kleine drie dagen op Ameland te hebben vertoeft. We
hebben veel gefietst, op het strand gebald, van een duin gerold, een ijsje gegeten, ’s nachts op de fiets door de
duinen en op het strand, in de Noordzee gezwommen, spel in het bos, patat gegeten, film gekeken, een beetje
wadgelopen, grote pan met macaroni (bijna) weggewerkt, een haaien-ei gevonden, op de platte kar over het strand
gereden, door pannendeksels gewekt worden, broodje knak in de avond, etc., etc., etc.
Alle vaders en moeders bedankt voor het rijden naar- en van Holwerd. En natuurlijk het superschoolreisteam:
Jacqueline, Cisca, Nico en Erik. Het goede gevoel over de goede afloop en leuke sfeer zal bij velen nog lang blijven
hangen. Een groot compliment aan alle leerlingen van groep 8 voor het gedrag en onderlinge samenwerking op deze
memorabele schoolreis.
Woensdag 21 juni hebben we een sportdag!
Na zo'n fantastische schoolreis gaan we nog even door met het schoolwerk. Op 23 juni staat er een toets van
woordenschat gepland en op 30 juni de laatste aardrijkskunde toets van dit schooljaar. De leerstof is meegegeven.
Veel succes met leren!

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.

o.b.s. De Nijenoert, een

school

6

