Voor uw agenda
Margemoment voor de maand juli:
Vrijdagmiddag 21 juli – groepen 5 t/m 8
maandag 10 juli

Voedselbankactie Nijenoert
Rapporten mee
De actie voor de voedselbank is deze week een succes geworden.
Maandagochtend 3 juli heeft Jan Wilkens van de Voedselbank Noordenvelddinsdag 11 juli
13.00 uur groep 8 oefenen Oldeborg
Leek in de groepen voorlichting
gegeven. Zo hebben onze
woensdag 12 juli
leerlingen een beeld gekregen
Meesters- en Juffendag
over de werkwijze van de
Groep 8 kennismakingsmiddag RSG De Borgen
voedselbank.
donderdag 13 juli
Onze leerlingen hebben zich
groep 8 op de fiets naar Martinitoren
deze week goed ingezet om
15.45 uur Teamvergadering
producten in te zamelen. Daar
mogen ze trots op zijn.
Twee leerlingen uit groep 5A – Roos en Josine – hebben zelfs bij hun buren
gevraagd of ze iets wilden geven. Het resultaat is te zien op foto hiernaast.
Deze twee meiden verdienen een dikke pluim.
De ingezamelde producten worden maandag 10 juli rond 10.00 uur
opgehaald.
Winnaars kleurwedstrijd Verkeer en ontwerp bord Kiss & Go zone bekend.
Geen gemakkelijke opgave om te jureren. Peggy Limburg (MR), Albertine Geerts(OV) en Peter Pijlman hadden er een fikse
kluif aan. Toch hebben zij dinsdagmiddag na lang beraad een unaniem besluit genomen. De mooiste kleurplaat van de groepen
1 en 2 is gemaakt door Marije Walters uit de Sterrengroep. De winnares van de groepen 3 en 4 is Jayda. Beide kleurplaten
zijn hieronder afgebeeld. Marije en Jayda hebben alle twee een boekenbon ontvangen. Gefeliciteerd. Ook de ander inzenders
van de kleurwedstrijd verdienen een compliment. De jury heeft geconstateerd dat ook zij veel tijd een aandacht aan hun
ingezonden kleurplaat hebben besteed.

Kleurplaat van Marije

Kleurplaat van Jayda

Bij het jureren van de ontwerpen voor de Kiss & Go-zone heeft de jury gekeken of het bord de boodschap goed overbrengt.
Gebruik van duidelijke symbolen met weinig tekst. De jury heeft gekozen voor twee ontwerpen. De winnaars zijn: Vincent en
Niene. Ook zij hebben een boekenbon ontvangen.
Het is de bedoeling dat beide borden om beurten worden opgehangen bij de ingang van de Kiss & Go-zone. De borden
worden in productie genomen bij de HR-groep te Leek. We zullen bij de ingebruikname van de borden extra aandacht aan de
regels van de Kiss & Go-zone besteden.
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De jury heeft het bij het maken van de keuze erg moeilijk gehad. Er zijn fantastische tekeningen gemaakt. Ware kunstwerken.
Echter, de boodschap was op afstand niet altijd duidelijk te zien. Soms was de tekst te klein. Een bord moet immers op
afstand duidelijk zijn. Iedereen bedankt voor de inzending.

Ontwerp van Vincent













Ontwerp van Niene

Jayda, Niene, Marije en Vincent

We bedanken iedereen voor de hulp op de schoonmaakavond en het schoonmaken thuis.
Fotoverslag van het schoolreisje in het fotoalbum van de zonnegroep op de website.
Woensdag Meesters en Juffendag. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee. Verkleed komen mag. Het thema is
Beestenboel.
Fijn dat we spullen hebben gekregen voor de Voedselbank.
Bedankt voor uw hulp op de schoonmaakavond en de hulp thuis. Alles ruikt weer lekker fris!
De foto's van het schoolreisje staan in het fotoalbum van de Wolkengroep (zie website Nijenoert).
Aanstaande woensdag mogen de kinderen verkleed op school komen. (hoeft niet, een jurkje of t-shirt met een dier mag
ook, of wat schmink op het gezicht). Ze hoeven geen eten & drinken mee te nemen. Ze worden getrakteerd.
Juf Aly is woensdag, donderdag en vrijdag afwezig. Donderdag komt juf Riek invallen en vrijdag komt juf Petra.
Afgelopen woensdag hebben we kennis gemaakt met 5 nieuwe kleuters. Isabella, Sem, Lukas, Feline en Stijn kwamen een
uurtje bij ons in de klas. Het was gezellig.
We krijgen al veel eten en andere spullen voor de voedselbank binnen. Fijn dat iedereen zo mee doet. De spullen
verzamelen we op de kast.
Fijn weekeinde!







We hebben al heel veel spullen gekregen voor de voedsel bank. Bedankt hiervoor.
Fijn dat iedereen heeft geholpen om alle materialen en de klas weer schoon te maken. Iedereen bedankt.
Woensdag waren de nieuwe kleuters een uurtje op bezoek geweest.
We wensen J’shaino beterschap en hopen hem snel weer op school te zien.
Woensdag is de meester en juffendag! De kinderen verkleed op school komen. (hoeft niet, een jurkje of t-shirt met een
dier mag ook, of wat schmink op het gezicht). Ze hoeven geen eten & drinken mee te nemen. Ze worden getrakteerd.



Aanstaande maandag krijgen de leerlingen een rapport mee. De kinderen hebben er hard voor gewerkt en kunnen erg
trots zijn! Wij nodigen niet iedereen uit voor een 10 minuten gesprek, maar mocht u zelf een gesprek aan willen vragen
dan is dit altijd mogelijk.
Rekenen is afgerond. De kinderen zullen volgende week extra oefenen in het splitsen. Dit vinden ze nog erg lastig.
Met taal zijn we bezig met de afronding. Daarnaast schrijven we bijna elke dag een verhaal in het verhalenschrift. De
kinderen krijgen de eerste vier zinnen gedicteerd en maken daarna zelf het verhaal af met bijpassende titel. Het is
geweldig om te zien welke ontwikkelingen zij hebben gemaakt dit schooljaar. Kom gerust binnen kijken in de schriftjes.
Aanstaande woensdag 12 juli is de meesters- en juffendag. Zoals inmiddels bekend is, is het thema dit jaar 'Beestenboel'.
Het zou leuk zijn als alle kinderen verkleed gaan in dit thema (dit mag ook een dierenarts, boer(in), leeuwentemmer, etc.
zijn). Graag spullen en kleding voorzien van een naam.
Fijne weekend!
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Aanstaande maandag krijgen de leerlingen een rapport mee. Wij nodigen niet iedereen uit voor een 10 minuten gesprek,
maar mocht u zelf een gesprek aan willen vragen dan is dit altijd mogelijk.
Deze week hebben wij het allerlaatste blok van rekenen afgerond!!
Aanstaande woensdag 12 juli is de meesters- en juffendag. Zoals inmiddels bekend is, is het thema dit jaar 'Beestenboel'.
Het zou leuk zijn als alle kinderen verkleed gaan in dit thema (dit mag ook een dierenarts, boer(in), leeuwentemmer, etc.
zijn).

Aanstaande maandag krijgen de leerlingen een rapport mee. Wij nodigen niet iedereen uit voor een 10 minuten gesprek,
maar mocht u zelf een gesprek aan willen vragen dan is dit altijd mogelijk.
Maandagmorgen gaan we met de klas naar de bibliotheek, Wie lid is van de bibliotheek mag een boek meenemen om in
de vakantie te lezen. Graag eigen bibliotheekpasje meenemen.
Wij hebben een fantastisch schoolreisje gehad afgelopen dinsdag! Het was prachtig weer en alle kinderen hebben zich
enorm vermaakt! De foto's staan op de website.
Aanstaande woensdag 12 juli is de meesters- en juffendag. Het thema is dit jaar 'Beestenboel'. Het zou leuk zijn als alle
kinderen verkleed gaan in dit thema (dit mag ook een dierenarts, boer(in), leeuwentemmer, etc. zijn.
We wensen iedereen een fijn weekend.
Aanstaande maandag krijgen de leerlingen een rapport mee. Wij nodigen niet iedereen uit voor een 10 minuten gesprek,
maar mocht u zelf een gesprek aan willen vragen dan is dit altijd mogelijk.
Vorige week woensdag zijn wij verrast door een aantal ouders. Wij hebben heerlijke pannenkoeken gegeten! Enorm
bedankt!!
Wij hebben een fantastisch schoolreisje gehad afgelopen dinsdag! Het was prachtig weer en alle kinderen hebben zich
enorm vermaakt!
Jayda heeft de kleurwedstrijd gewonnen van de verkeersweek, gefeliciteerd!!
Aanstaande woensdag 12 juli is de meesters- en juffendag. Zoals inmiddels bekend is, is het thema dit jaar 'Beestenboel'.
Het zou leuk zijn als alle kinderen verkleed gaan in dit thema (dit mag ook een dierenarts, boer(in), leeuwentemmer, etc.
zijn).

Wat hebben we al veel ingezameld voor de voedselbank! Een aantal kinderen heeft het voorbeeld van Josine en Roos
gevolgd, en zijn ook langs de deuren gegaan. De achterste tafel is nu helemaal gevuld met producten voor de
voedselbank. Wat een inzet!
Tijdens de taallessen zijn we nog steeds bezig met stellen. We maken strips, ansichtkaarten, elfjes en andere leuke
verhalen.
Met rekenen zijn we begonnen met blok 12. We zijn vooral bezig met plattegronden en de weg daarop vinden.
Daarnaast oefenen we met optellen en aftrekken tot 1000, grotere keersommen en delen.
Juf Rochelle is volgende week voor het laatste. Zij is aanwezig op de meesters- en juffendag
Aanstaande woensdag 12 juli is de meesters en juffendag. Het thema is beestenboel. De leerlingen mogen verkleed op
school komen. Ook mogen er bordspelletjes en films meegebracht worden. Wel graag voorzien van naam.
Aanstaande maandag gaan de rapporten mee naar huis.
Fijn weekend!
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Er is super goed gevoetbald door groep 5b/6b afgelopen zaterdag. Groep 6 werd kampioen en groep 5 net niet.
Vincent heeft met zijn prachtige ontwerp voor het verkeersbord een prijs in de wacht gesleept voor groep 5b/6b. Mooi
gedaan Vincent!
Aanstaande maandag gaan de rapporten mee naar huis.
Aanstaande woensdag is het meester en juffendag. Het thema is beestenboel en het is de bedoeling dat iedereen er leuk
verkleed uit ziet.
De aankomende week zijn de laatste boekenbeurten. Aanstaande dinsdag heeft Milad zijn boekenbeurt en vrijdag Mare.
Aanstaande vrijdag is het laatste dictee over hoofdstuk 8 voor beide groepen. De woordpakketten zijn vandaag
meegegaan naar huis.
De voedselbankactie is in groep 6a een groot succes. Er staan twee volle dozen met producten te wachten op mensen
die daarmee goed geholpen worden.
Vorige vrijdag is de uitnodiging mee naar huis gegaan: Woensdag 12 juli is de meesters- en juffendag. We gaan er een
gezellige "beestenboel" van maken.
Maandag gaan de rapporten mee naar huis, met een brief waarin u zich kunt aanmelden voor een laatste gesprek in dit
schooljaar.
De gymles van woensdag ( meesters- en juffendag) is verplaatst naar donderdagmiddag.
Een zomers weekend gewenst!.
Op het schoolvoetbaltoernooi zijn we tweede geworden! Het was een zinderende finale. Goed gedaan hoor!
Er is al heel veel meegenomen voor de voedselbank. Hartverwarmend!
Donderdagavond was de informatieavond over de plaatsingswijzer. Er was een mooie opkomst! Het rooster voor de
tien-minutengesprekken van komende woensdag en donderdag over de persoonlijke plaatsingswijzer van uw kind is
verstuurd via de mail.
Op woensdag vieren we meesters- en juffendag. We willen er graag een gezellige beestenboel van maken, dus je mag
verkleed komen op deze dag. Een pauze hap is niet nodig, daar wordt voor gezorgd. We gaan wel gymmen, dus denk
ook aan je gymkleding.
Niene heeft gewonnen bij de ontwerpwedstijd voor het kiss & go-verkeersbord! Je ontwerp zag er prachtig uit, Niene!
Goed weekend!
Op het voetbaltoernooi zijn we kampioen geworden. Prima prestatie en gefeliciteerd.
Donderdagavond was de informatieavond over de plaatsingswijzer. Er was een mooie opkomst! Het rooster voor de
tien-minutengesprekken over de persoonlijke plaatsingswijzer van jullie kind is verstuurd via de mail
De topo-toetsen zijn allemaal gemaakt. Iedereen heeft zijn spreekbeurt gehouden en werkstuk ingeleverd. Nog een
laatste rekentoets en dan is het jaar bijna voorbij.
Op woensdag vieren we meesters- en juffendag. We willen erg graag een gezellige beestenboel van maken, dus kom
verkleed op deze dag. Een pauze hap is niet nodig, daar zorgen wij voor. We gaan wel gymmen, dus denk ook aan je
gymkleding.
Groep 8 heeft de 1ste plaats veroverd op het schoolvoetbaltoernooi van vv TLC. Niels, Daniel, Steffen, Thymen, Suzan,
Jeffry en Ivar hebben vier partijen gewonnen en twee gelijk gespeeld. Dus goed gedaan en een eerste plaats verdiend.
Dinsdag 11 juli worden de leerlingen voor de ingang van de Oldeborg verwacht. Om 13.00 uur. We gaan weer oefenen
op het grote podium. Na afloop gaan de leerlingen zelf naar huis. We gaan niet naar school die middag.
Sowieso wordt er de laatste tijd veel gerepeteerd. De tekst en de liedjes. Het gaat steeds beter.
De leerlingen hebben ook het overzicht meegekregen van de laatste week bij ons op school.
Woensdag wordt dus de Meesters- en Juffendag georganiseerd. Voor onze groep is er ook nog gym.
Woensdagmiddag 12 juli worden de leerlingen op de Borgen verwacht voor een kennismakingsmiddag. Ze volgen een
aantal lessen en krijgen veel info over volgend schooljaar. En ze zien dus bij wie ze in de klas komen.
Donderdagochtend fietsen we naar Groningen voor een beklimming van de Martinitoren !!! Graag een lunch meenemen
voor onderweg, voor een picknick. Welke ouder wil er meefietsen en beklimmen? Graag even een bericht aan meester
j.moser@westerwijs.nl.
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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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