Voor uw agenda
Margemoment voor de maand juli:
Donderdagmiddag 6 juli – groepen 1 t/m 8
Vrijdagmiddag 21 juli – groepen 5 t/m 8
maandag 3 juli

Uitslag vragenlijst Andere Schooltijden
Enkele weken geleden is uw mening gevraagd of de medezeggenschapsraad het
onderwerp “Andere schooltijden” ook zou moeten agenderen. Hieronder leest
u de uitslag van de peiling onder de ouders/verzorgers van de Nijenoert. Van
de 226 gezinnen hebben 92 hun mening gegeven. Dat is bijna 41%. Van de
respondenten zegt 80% dat de MR dit onderwerp op de agenda moet zetten. In
de MR-vergadering van maandag 26 juni jl. is besloten dit onderwerp te
behandelen. Hieronder treft u een print screen aan uit ons
administratiesysteem van de uitslag van de peiling.
U zult na de zomervakantie vernemen hoe dit onderwerp wordt behandeld.

Start Voedselbankactie
15.45 uur Onderbouw vergadering
15.45 uur Bovenbouw vergadering
18.30 uur Schoonmaakavond groep 1-2

dinsdag 4 juli
Schoolreisje groep 4

woensdag 5 juli
9.00-10.00 uur Kennismaking nieuwe leerlingen

donderdag 6 juli
Margemiddag groep 1 t/m 8
19.00 uur Voorlichtingsavond groep 7

Meesters- en juffendag
Woensdag 12 juli is de meesters- en juffendag. Alle leerlingen hebben hiervoor vrijdag een uitnodiging meegekregen. De
kinderen mogen ook dit jaar verkleed op school komen. Het thema is dit jaar: 'Beestenboel'. Deze dag vieren we gedurende
de normale schooltijden.
Volleybalsters Nijenoert in TOP-10 van Nederland
Zeven meiden van groep 7 en 8 hebben afgelopen weekend een geweldige prestatie geleverd. Ze zijn bij het landelijk
schoolvolleybal toernooi op plaats 9 geëindigd. Fantastisch gedaan. Hieronder het artikel uit een van de regionale bladen.
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LasergunactieDinsdag 27 juni hebben de leerlingen van de groepen 5 en 6
met medewerkers van Veilig Verkeer Nederland een lasergunactie gehouden.
Aan de Lindensteinlaan mochten alle leerlingen onder begeleiding van een
medewerker van VVN de snelheid van auto’s meten middels een lasergun.
We kunnen van een geslaagde actie spreken. De automobilisten zagen onze
kinderen met lichtgevende hesjes al van verre staan. Daardoor hielden de
meeste chauffeurs zich netjes aan de snelheid. Er zijn geen bekeuringen
uitgedeeld.
Zomerspelen in Leek
Op 1 augustus 2017 organiseert kindercentrum de Jonge Wereld de
Zomerspelen op de velden van VEV ’67. De Zomerspelen zijn voor alle
kinderen in de gemeente Leek. Zit je in groep 1 t/m 8?
Geef je dan snel op via de mail: zomerspelenleek@hotmail.com.
De kosten hiervoor zijn €2,50. We zien je graag op 1 augustus!
Start Voedselbankactie Nijenoert
Maandag 3 juli start de Voedselbankactie van o.b.s. De Nijenoert. Onze leerlingen mogen vanaf die dag houdbare producten
mee naar school nemen. De geschonken producten worden in elke groep verzameld. De actie duurt één week. Op maandag
10 juli wordt alles door de Voedselbankmedewerkers opgehaald. Onze leerlingen van de bovenbouw worden door een
vrijwilliger van de voedselbank middels een gastles geïnformeerd. Het geeft onze leerlingen vast en zeker een geweldig gevoel
andere mensen iets te schenken.
Voor de volledigheid nog even lijstje van producten die de
voedselbank graag wil ontvangen: spaghetti, tandpasta, zeep,
soep, jam, macaroni, luiers, badschuim, koffie, pindakaas, rijst,
maandverband, groente in blik/potten, thee, suiker.
Leescircuit.
Beste leesouders,
Deze week hebben jullie voor de laatste keer dit schooljaar met de kinderen gelezen tijdens het leescircuit.
We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet en hopen dat we volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen.



















3 juli schoonmaakavond: Hulp gevraagd. We beginnen om 18.30 uur. Graag zelf een emmer en een doek meenemen. U
kunt ook materialen thuis schoonmaken. Constructie ed. kunt u zo meenemen.
Volgende week werken we over slakken.
De ouders van Sofie (en Marije) zijn getrouwd. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk.
Op 5 juli komen de nieuwe kleuters een uurtje op bezoek.
Donderdagmiddag 6 juli zijn alle kinderen vrij (margemiddag).
De foto’s van de schoolreis staan op de website!
Afgelopen woensdag heeft Juf Vera afscheid genomen van de kleuters. We hebben een mooi prentenboek van haar
gekregen en de kinderen mochten bellen blazen. Wij hebben haar een boek vol tekeningen gegeven. Juf Vera houdt van
voorlezen. Daarom kreeg ze van ons het boek Cijferwinkeltje om straks te gebruiken.
We hebben maar weinig aanmeldingen binnen voor de schoonmaakavond. Als we dit samen doen is het zo geklaard. Veel
kasten moeten even een sopje hebben. We beginnen aanstaande maandag om 18.30 uur. Graag zelf een emmer/doekjes
meenemen. We gaan ervan uit dat iedereen een bijdrage levert aan het schoonmaken. Kunt u niet komen neem dan
speelgoed mee . Het staat klaar op de vensterbank.
Op 5 juli komen de nieuwe kleuters een uurtje op bezoek.
Donderdagmiddag 6 juli zijn alle kinderen vrij (margemiddag).
De foto’s van de schoolreis staan op de website!
Vandaag trouwen de papa en mama van Marije. Marije vertelde dat ze zelf een witte jurk draagt met western laarsjes.
Een hele leuke dag gewenst.
Maandagavond vanaf 18.30 uur schoonmaakavond. Fijn, zoveel reacties om te komen helpen of om thuis iets schoon te
maken.
5 juli komen de nieuwe kleuters een uurtje op bezoek.
Donderdagmiddag 6 juli margemiddag!
De foto’s die Reina heeft gemaakt van de schoolreis staan op de website. Website Nijenoert, sterrengroep, fotoalbum,
schooljaar 2016-2017. Ook leuke foto’s in het album ‘In de klas’ en ‘Buiten spelen’.
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Deze week hebben we een start gemaakt met een knutsel-circuit samen met groep 3B. We hebben een prachtige Minion
gemaakt. Volgende week gaan we er mee verder.
Niet vergeten: donderdagmiddag 6 margemiddag!
Met VLL zijn we bezig met toneellezen. De kinderen moeten dan heel goed letten op komma's, punten en intonatie!
Leuk om te oefenen thuis.
Met rekenen hebben we geleerd een kubus te vouwen en zijn we nog extra aan het oefenen met splitsen. Dit vinden de
kinderen nog erg lastig.
De kinderen mogen vanaf maandag houdbare producten voor de voedselbank mee naar school nemen. De geschonken
producten worden in de groep verzameld op de tafel naast de deur.
Fijn weekend.



Deze week hebben we een start gemaakt met een knutsel-circuit samen met groep 3A. We hebben een prachtige
Minion gemaakt en een kleurplaat op A3 formaat. Volgende week gaan we er mee verder.
Niet vergeten: donderdagmiddag 6 juli margemiddag!
De kinderen mogen vanaf maandag houdbare producten voor de voedselbank mee naar school nemen. De geschonken
producten worden in de groep verzameld.
Fijn weekend.







Aanstaande dinsdag gaan we dan eindelijk op schoolreis. Alle informatie staat in de brief die vorige week is meegegeven.
Vandaag hebben we de laatste Cito-toets gemaakt
Donderdag 6 juli is de tafeltoets over de tafel van 2,3,4,5 en 10. Nog maar even flink oefenen.
Donderdagmiddag hebben de kinderen vrij, we hebben dan een margemiddag.
We wensen iedereen een heel fijn weekend.








Aanstaande dinsdag gaan we dan eindelijk op schoolreis. Alle informatie staat in de brief die vorige week is meegegeven.
Deze week hebben we alle cito toetsen afgerond.
Zoals inmiddels bekend is hebben wij aanstaande maandag het laatste controledictee van dit schooljaar.
Donderdag 6 juli is de tafeltoets over de tafel van 2,3,4,5 en 10. Nog maar even flink oefenen.
Niet vergeten: donderdagmiddag 6 juli margemiddag!
We wensen iedereen een heel fijn weekend.



Vandaag hebben we blok 11 van rekenen afgerond. In het volgende blok gaan we werken met het afronden op
honderdtallen, handig rekenen met geld, uit het hoofd optellen en aftrekken tot 1000 en routes op een kaart zoeken.
Bij taal zijn we bezig met stellen, dat is het schrijven van een verhaal.
Iedereen heeft zijn spreekbeurt gehad.
Donderdag hebben we de aardrijkskundetoets gemaakt. Best lastig die topografie. Gelukkig is het door veel leerlingen
goed gemaakt. De eerste 16 opgaven is de toets. Als er in de laatste bladzijde geen fouten zijn gemaakt, krijgen de
leerlingen een halve punt extra bij hun cijfer op.
We hebben flamingo's geverfd. Lekker zomers.
Maandag 10 juli wordt de inzamelactie voor de voedselbank afgerond. De leerlingen kunnen a.s. maandag nog iets
meenemen voor de voedselbank.
Aanstaande donderdag is er een margemiddag.
We wensen u een fijn weekend!



















Vanochtend zijn we met zijn allen in een voetbalshirt op de foto geweest. Op deze manier zamelen we geld in voor een
goed doel.
De Cito-toetsen zijn gelukkig allemaal klaar. Dat is prettig voor iedereen.
Afgelopen woensdag hebben we de Lindensteinlaan veilig gemaakt met een laser-gun. Dit in het kader van de veilig
verkeersweek. Hadden we nog te goed.
Voor de muzieklessen op de dinsdag is het de bedoeling dat de kinderen een zelfgemaakt muziekinstrument meenemen.
Aanstaande dinsdag heeft Maurice zijn boekenbeurt en Jasmine aanstaande vrijdag.
Aanstaande donderdag is er een margemiddag.
We wensen u een fijn weekend!
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De afgelopen week hebben we hard gewerkt aan de Cito-toetsen. Ze zijn nu bijna klaar. Volgende week het laatste
restje.
Dinsdag hebben we "gelasergund". Voorbijgaand verkeer op de Lindensteinlaan werd gespot en de snelheid werd
bepaald. Gelukkig reden alle auto's niet harder dan de maximum toegestane snelheid. Maar stiekem hadden we het toch
wel spannend gevonden een verkeersovertreder aan te houden....
De afgelopen weken hebben alle groepjes het door hen ontworpen pleinspel gepresenteerd en hebben we alle spelen
ook uitgeprobeerd.
Het topografieproefwerk is door heel veel kinderen heel erg goed gemaakt. Compliment! Gelukkig was er een
herkansingsmogelijkheid voor de kinderen die een onvoldoende hebben behaald. Thuis goed oefenen blijkt echt te
helpen! (Maar je moet wel op tijd beginnen).
We studeren nu voor het ("onverwachte" )Naut-proefwerk.
Maandag start de week voor de voedselbank. Houdbare producten kunnen in ons lokaal worden ingeleverd.
Niet vergeten: donderdagmiddag 6 juli margemiddag!
Een fijn wekend gewenst

We hebben gisteren genoten van een high-icetea met lekkere koekjes en diverse soorten smaken ijsthee. Dit om het
diploma van Meester Werner te vieren. Het was smullen geblazen!
Amber, Feline, Lara en de andere dames zijn nationale volleybal-toppers! Gefeliciteerd!!
Juf Melissa is maandag voor het laatst bij ons. Ze heeft ons goed geholpen en veel voor ons gedaan. We wensen haar veel
goeds voor in de toekomst!
Maandag start de week voor de voedselbank. Houdbare producten kunnen in ons lokaal worden ingeleverd.
Aanstaande donderdag is er een margemiddag.
Donderdagavond aanstaande is een algemene voorlichtingsavond over de werking van de plaatsingswijzer. Dit wordt
gebruikt als middel om in groep 8 te komen tot een goed advies ten aanzien van de verwijzing naar een passende
middelbare school voor uw kind. Het is raadzaam om hierbij aanwezig te zijn; bij de individuele gesprekken wordt de
werking van de plaatsingswijzer bekend verondersteld. We starten om 19:00. Graag tot dan!
Goed weekend!

De afgelopen drie weken hebben leerlingen van de Lindeborg ons van alles geleerd over Drones. We hebben zelfs met
drones gevlogen. De kinderen vonden het super! Bedankt voor de lessen Simon, Jan Hessel en Thomas.
Djanayra was deze week voor het laatst bij ons in de klas. Zij gaat verhuizen naar Groningen. Wij wensen haar veel
plezier op haar nieuwe school.
We zijn bijna allemaal aan de beurt geweest met onze spreekbeurten. Mooie prestaties en presentaties. Donderdag had
Logeen haar spreekbeurt over Syrië. Super knap. Ook door de vragen ná de spreekbeurt zijn we heel veel te weten
gekomen over Logeen en haar land. Wat een bijzondere middag was dat!
Maandag start de week voor de voedselbank. Houdbare producten kunnen in ons lokaal worden ingeleverd.
Aanstaande donderdag is er een margemiddag.
Donderdagochtend is de laatste TOPO-toets van dit jaar. De kaartjes zijn mee naar huis.
Donderdagavond aanstaande is een algemene voorlichtingsavond over de werking van de plaatsingswijzer. Dit wordt
gebruikt als middel om in groep 8 te komen tot een goed advies ten aanzien van de verwijzing naar een passende
middelbare school voor uw kind. Het is raadzaam om hierbij aanwezig te zijn; bij de individuele gesprekken wordt de
werking van de plaatsingswijzer bekend verondersteld. We starten om 19:00. Graag tot dan!
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We hebben dinsdag een bezoek gebracht aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Zo als altijd heel
indrukwekkend. Vooral de non-fictieve verhalen van onze begeleider kwamen soms hard binnen. Nogmaals bedankt voor
het vervoer en begeleiding naar het centrum: Wim, Gijsbert, Sytze, Saskia, Marieke, Karin en Janneke.
En meteen de dag daarop gingen we naar Cnossen om te zeilen. Het ene gedeelte van de groep ging uit varen met
fluisterboten en het andere gedeelte kreeg les in zeilen. Wat een regen viel er op dat moment en wat waren we
doorweekt !!! Halverwege wisselen en het werd gelukkig weer wat droger. Toch heel leuk om te zien dat na een uurtje
instructie de gehele groep gewoon kan zeilen in hun Optimistjes, fantastisch. Ze hebben ook een gratis surfles gekregen,
voor een zondag naar wens. De info is meegegeven. De foto's (van al de activiteiten) staan op de fototrans van groep 8.
Aanstaande donderdag is er een margemiddag.
Vrijdag 7 juli is er een topo-toets Zuid-Oost Azie en woordenschat les 13/14/15.
Ja, en dan staat daar in eens de burgemeester in de klas !!!! Samen met twee fotografen. Wat blijkt..... we hebben de
kennisquiz gewonnen !!!! De kennisquiz was een onderdeel van de leerlingenexcursie naar het gemeentehuis. Eerst een
bezoek aan de brandweer en daarna vragen beantwoorden over de gemeente Leek. Het ging ook nog eens om de tijd.
We hebben nipt gewonnen van de andere scholen in de gemeente, maar ja, de buit is binnen !!!!! Een erg leuke en vooral
goede actie van groep 8. Gefeliciteerd !!!!

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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