Voor uw agenda
Margemoment voor de maanden juli:
Donderdagmiddag 6 juli – groepen 1 t/m 8
Vrijdagmiddag 21 juli – groepen 5 t/m 8

maandag 26 juni
Margemiddag Sterrengroep




























dinsdag 27 juni

De schoolreis naar Bakkeveen was een groot succes Klimmen en
8.30-9.30 uur Prikactie PO
Groep 8 excursie Kamp Westerbork
klauteren, in het zand spelen, ijsje, patat en nog veel meer. We
Margemiddag Wolkengroep
bedanken alle ouders voor de prettige begeleiding van de kinderen. De
kinderen gingen als indianen weer naar huis. De T-shirts a.u.b.
donderdag 29 juni
gewassen weer naar school.
Margemiddag Zonnegroep
Kunt u na het schoolreisje de kinderen even goed controleren op
teken?
Juf Michelle heeft donderdag echte slakken meegenomen naar school. De durfallen mochten een slak op arm/hand.
De kinderen hebben veel geleerd over slakken.
Dinsdag a.s. beginnen de kinderen een uurtje later i.v.m. de Prikactie PO.
Donderdagmiddag 29 juni margemiddag voor de Zonnegroep.
Maandag 3 juli schoonmaakavond. Het materiaal wat de kinderen het hele schooljaar hebben gebruikt moet weer
worden schoongemaakt. We hopen dat er zoveel mogelijk ouders komen helpen. Indien u niet kunt, geven we wat
mee om thuis schoon te maken.
Maandag 3 juli schoonmaakavond. Het materiaal wat de kinderen het hele schooljaar hebben gebruikt, moet weer
worden schoongemaakt. We hopen dat er zoveel mogelijk ouders komen helpen. Indien u niet kunt dan geven we
wat mee om thuis schoon te maken.
Het schoolreisje was erg leuk en de kinderen en volwassenen hebben genoten. De kleuters vertelden leuke verhalen
over spelletjes, eten, een spannend doolhof, goud zoeken en mooie klimbomen. De kinderen werden echte
indianen! Het mooie weer zorgde voor een zomerse, gezellige sfeer. Alle ouders vriendelijk bedankt voor het rijden
en de begeleiding. Zonder uw hulp is een dergelijk reisje niet mogelijk.
Kunt u na het schoolreisje de kinderen even goed controleren op teken?
Denkt u aan de groene Nijenoert-shirts? Graag gewassen weer inleveren op school.
Juf Vera is a.s. woensdag voor het laatst in de klas. Ze neemt dan afscheid van de kinderen. We zullen haar missen!
Dinsdag a.s. beginnen de kinderen een uurtje later i.v.m. de Prikactie PO.
Dinsdagmiddag 27 juni margemiddag voor de Wolkengroep.
Het is nu echt zomer! Lekker buiten spelen en een gezellig weekeinde voor iedereen!
Aangeleerd liedje: Arendsoog en Berentand, komen uit Indianenland. Zie ze dragen mooie kleren, op hun hoofd
gekleurde veren. Arendsoog en Berentand , komen uit Indianenland. (op de wijs van "altijd is Kortjakje ziek").
Wat was het een fantastische schoolreis. Mooi weer, een hele grote zandbak, bomen waar je in kon klimmen.
Een speurtocht met leuke spelletjes waarbij je steeds een veer op je indianentooi kon verdienen. Daarna nog naar de
speeltuin, in het doolhof, in de kabelbaan en goud zoeken. Toen nog een patatje eten en een ijsje. Ouders die mee
waren bedankt voor de begeleiding en het enthousiasme. Reina heeft foto’s gemaakt die binnenkort te zien zijn op
de website.
Kunt u na het schoolreisje de kinderen even goed controleren op teken?
T-shirt gewassen weer inleveren graag.
Dinsdag a.s. beginnen de kinderen een uurtje later i.v.m. de Prikactie PO.
Maandag 3 juli schoonmaakavond .Het materiaal wat de kinderen het hele schooljaar hebben gebruikt, moet weer
worden schoongemaakt. We hopen dat er zoveel mogelijk ouders komen helpen. Indien u niet kunt dan geven we
wat mee om thuis schoon te maken.
Maandag 26 juni marge middag voor onze groep.
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Deze week hebben we alle CITO toetsen afgerond. Dat was erg hard werken! De kinderen hebben goed hun best
gedaan.
De sportdag afgelopen woensdag was een groot succes. Bedankt alle ouders voor het halen en brengen en
meehelpen!
Donderdag hadden we een gastles drama. Het was erg leuk! Alle kinderen konden erg goed een monster, een robot
na doen.
Niet vergeten: Dinsdagmorgen a.s. doen we mee aan de prikactie. We beginnen die dag om 9.30 uur.
Fijn weekend!
Deze week zijn we begonnen met het afnemen van de Cito toetsen.
Woensdag hebben we genoten van de sportdag met prachtig weer!
Donderdag hadden we een gastles drama. Het was erg leuk! Alle kinderen konden erg goed een monster, een robot
en een bejaarde na doen!
Vorige week heeft u kunnen lezen dat het team van de Nijenoert de prikactie in het basisonderwijs steunt. Dinsdag
27 juni a.s. wordt er tot 9.30 uur geen lesgegeven aan onze leerlingen.
Donderdagmiddag 6 juli hebben we een margemiddag.
Fijn weekend!
Afgelopen woensdag hebben we genoten van een prima sportdag!
Donderdag hebben we toneel les gehad van juf Saskia. We kunnen nu heel goed een standbeeld, robot, bejaarde,
enz. spelen. Het was erg leuk!
Niet vergeten: Dinsdagmorgen 27 juni doen we mee aan de prikactie. We beginnen die dag om 9.30 uur.
Op dinsdag 4 juli gaan we op schoolreis! Naderen informatie volgt nog.
Over enkele weken gaan de rapporten weer mee, maar we hebben nog niet alle rapporten terug. Op het
mededelingenbord in de klas staat wie zijn rapport nog niet heeft ingeleverd. Graag zo spoedig mogelijk meenemen.
Op maandag 10 juli gaan we met de klas een bezoekje brengen aan de bibliotheek. De kinderen mogen dan ook een
boek meenemen om in de vakantie te lezen (zo blijft hun leesniveau een beetje op peil). Alleen als de kinderen zelf
lid zijn van de bibliotheek mogen ze een boek mee. Vrijdag 23 juni hebben de kinderen een aanmeldingsbrief
meegekregen om lid te worden. Zo'n lidmaatschap is voor kinderen gratis. De ingevulde formulieren kunt u op
school weer inleveren bij meester Jantinus of juf Greet. We hopen dat iedereen die nog geen lid is van de
bibliotheek het formulier ingevuld weer inlevert.
Denken jullie nog even om de tafels. (de tafels van 2, 3, 4, 5 en 10) In de volgende nieuwsbrief vermelden we
wanneer de toets is.
Dinsdagmorgen a.s. doen we mee aan de prikactie. We beginnen die dag om 9.30 uur.
We wensen iedereen een heel fijn weekend!
Volgende week maandag en woensdag zijn de laatste Cito toetsen. We nemen dan Cito spelling af.
Woensdag hebben we genoten van de sportdag met prachtig weer!
Donderdag hadden we een gastles drama. Het was erg leuk! Alle kinderen konden erg goed een monster, een robot
en een bejaarde na doen!
Vorige week heeft u kunnen lezen dat het team van de Nijenoert de prikactie in het basisonderwijs steunt. Dinsdag
27 juni a.s. wordt er tot 9.30 uur geen lesgegeven aan onze leerlingen.
Donderdagmiddag 6 juli hebben we een margemiddag.
Op dinsdag 4 juli gaan we op schoolreis! Verdere informatie volgt.
Over enkele weken gaan de rapporten weer mee, maar we hebben nog niet alle rapporten terug. Graag zo spoedig
mogelijk meenemen.
Op maandag 10 juli gaan we met de klas een bezoekje brengen aan de bibliotheek. De kinderen mogen dan ook een
boek meenemen om in de vakantie te lezen (zo blijft hun leesniveau een beetje op peil). Alleen als de kinderen lid
zijn van de bibliotheek mogen ze een boek mee. Maandag 26 juni krijgen de kinderen een aanmeldingsbrief mee om
lid te worden. Zo'n lidmaatschap is voor kinderen gratis. De ingevulde formulieren kunt u op school weer
inleveren. We hopen dat iedereen die nog geen lid is van de bibliotheek het formulier ingevuld weer inlevert.
Denken jullie nog even om de tafels. (de tafels van 2, 3, 4, 5 en 10) In de volgende nieuwsbrief vermelden we
wanneer de toets is.
Fijn weekend!

o.b.s. De Nijenoert, een

school

2

































Vandaag hebben we de laatste Cito-toetsen afgerond. Er is dus hard gewerkt!
Een aantal leerlingen hebben hun tafeldiploma al ontvangen. Veel kinderen hebben nog tijd om te oefenen. Vooral de
tafels 6, 7, 8 en 9 vragen nog extra aandacht.
Woensdag hebben we de sportdag gehad. Het was een leuke, sportieve dag.
Bij rekenen blijken de maten nog lastig. Dit gaan we de komende week extra oefenen. Dit komt terug in de toets.
Niet vergeten: Dinsdagmorgen a.s. doen we mee aan de prikactie. We beginnen die dag om 9.30 uur.
De aardrijkskundetoets is donderdag 29 juni. De bladen zijn gisteren en vandaag mee naar huis gegaan.
Fijn weekend!
We zijn al goed opgeschoten met de Cito- toetsen. Volgende week hebben we nog begrijpend lezen op de planning
staan.
We werken sowieso nog heel goed door. Bij taal hebben we in groep 7 geleerd wat een samengestelde zin is en hoe
je een goede e-mail schrijft. Met rekenen oefenen we met verhoudingstabellen en hoe je een aantal geldbedragen bij
elkaar optelt. In groep 5 oefenen we met persoonsvorm en onderwerp en hoe je de betekenis kunt opzoeken in het
woordenboek. Bij rekenen oefenen we uit het hoofd optellen en aftrekken tot en met 1000. Ook oefen we met
delen door sommen. Hierbij is het handig als de tafels er goed in zitten.
Anouk heeft de 26e haar boekenbeurt en Tessa de 30ste juni.
Niet vergeten: Dinsdagmorgen doen we mee aan de prikactie. We beginnen die dag om 9.30 uur.
Dinsdag mogen de leerlingen van onze groep meedoen aan een lasergun-actie. In kleine groepjes gaan ze met een
begeleider de lasergun hanteren en de snelheid bepalen van auto’s.
Volgende week is het voetbalshirtvrijdag. We willen graag dat alle kinderen van groep 5b/6b in een voetbalshirt naar
school komen. Heb je geen shirt, dan is er in de klas wel iemand die je er één kan lenen. We maken dan een foto en
plaatsen die op social media. Voor iedere foto wordt er een GOAL gescoord en wordt er geld overgemaakt naar
VR-iendje. Via dit project kunnen kinderen die in het ziekenhuis liggen m.b.v. een speciale VR-bril ook aanwezig zijn
bij speciale gebeurtenissen. Tevens maak je als klas kans op een leuke prijs.
Er wordt geconcentreerd gewerkt aan de verschillende CITO toetsen. We schieten al lekker op. Nog een stukje
rekenen en een stukje begrijpend lezen.
Voor maandag staan het controledictee en een proefwerk topografie op het programma.
De sportdag was weer erg geslaagd. Het weer werkte enorm mee en er werd sportief gespeeld en gewerkt in en
aan de verschillende onderdelen. Compliment voor juf Odette die alles weer prima heeft georganiseerd.
Niet vergeten: Dinsdagmorgen a.s. doen we mee aan de prikactie. We beginnen die dag om 9.30 uur.
Dinsdag mogen de leerlingen van onze groep meedoen aan een lasergun-actie. In kleine groepjes gaan ze met een
begeleider de lasergun hanteren en de snelheid bepalen van auto’s.
Een gezellig weekend !
Wat een super sportdag! Iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van deze dag verdient een groot compliment.
De kinderen en leerkrachten hebben genoten!
Niet vergeten: Dinsdagmorgen a.s. doen we mee aan de prikactie. We beginnen die dag om 9.30 uur.
Donderdag is het controledictee van woordpakket 8.
Vrijdag de toets van Engels hoofdstuk 3 & 4.
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. Hiervoor hebben wij nog geen wijzigingen ontvangen. De indeling zal binnenkort
bekend worden gemaakt.
Alle ouders bedankt voor hun flexibiliteit bij het spontane waterpret-idee van donderdag. Droge kleren en
waterspeelgoed waren zo geregeld. Het resultaat was een hilarisch waterfestijn. Top!
Goed weekend!
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Wat een prachtige sportdag was het weer op de woensdag. Hulp ouders bedankt. Prima organisatie en leuke nieuwe
spellen. Top juf Odette!
Niet vergeten: Dinsdagmorgen a.s. doen we mee aan de prikactie. We beginnen die dag om 9.30 uur.
De Geschiedenis toets is op maandag aanstaande en donderdag is het dictee over het woordpakket van blok 8.
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.breet@westerwijs.nl. De gesprekken zullen 10 minuten duren.
Per gesprek welteverstaan.
We hebben nog geen afmeldingen voor de gesprekken over de plaatsingswijzer van uw kind. Dat is mooi!
Fijn weekend allemaal
Op dinsdag 27 juni doen wij als school mee met de PO Prikactie. Echter.... groep 8 heeft dan de excursie naar
Westerbork gepland. We vertrekken 's morgens om 08.30 uur naar Westerbork. Er is een programma geregeld en
dit programma begint om 09.30 uur. We zijn dan rond 14.45 weer terug op school. De auto-indeling zal maandag
worden besproken met de leerlingen. De volgende ouder hebben zich aangemeld voor vervoer: Karin Wagenaar,
Gijbert Willenborg, Saskia de Vries, Erik Middelbosch, Marieke Roffel en Sytse Wiersma. We komen echter nog 1
auto tekort voor het vervoer van de groep. Wie wil er die dinsdag rijden en begeleiden? Er komt ook een bericht
op de appgroep. Als er iets afwijkt van deze lijst, graag melden bij de contactouders.
Op woensdag 28 juni gaan we 's morgens zeilen op het Leekstermeer bij Cnossen. Zijn er nog ouders die mee willen
fietsen en begeleiden? We hebben 2 ouders nodig. Graag ook melden bij de contactouders. We vertrekken om
08.30 uur.
Fijn weekend allemaal !!!

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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