Voor uw agenda
Zomervakantie 24-07-2017 t/m 01-09-2017
Margemoment voor de maand juli: Vrijdagmiddag 21 juli – groepen 5 t/m 8
Volgende week vrijdag wordt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
uitgebracht.

Dinsdag 19 juli
Uitstalling gevonden voorwerpen

Nieuwe website
Na de zomervakantie gaat onze nieuwe website online. Deze is dan ook beter
te bekijken op een tablet of een smartphone.
Op onze nieuwe site komen de foto’s in het fotoalbum van de verschillende
groepen achter een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt t.z.t. aan ouders
gemaild via ons administratiesysteem ParnasSys.
Tot dus ver was het mogelijk om je te registreren voor het ontvangen van de
nieuwsbrief. Dat is straks niet meer mogelijk. Alleen de ouders van
ingeschreven leerlingen ontvangen elke vrijdag de nieuwsbrief op hun mailadres
via ons administratiesysteem ParnasSys. Andere belangstellenden kunnen de
nieuwsbrief uiteraard wel bekijken op de nieuwe site.

Woensdag 19 juli
19.30 uur Musical groep 8

Donderdag 20 juli
19.30 uur Afscheid groep 8

Vrijdag 21 juli
Laatste schooldag
Margemiddag groep 5 t/m 8

Leerplicht
De zomervakantie staat voor de deur en op vrijdagochtend 21 juli
zullen er controles worden uitgevoerd op een aantal scholen. De
kans is aanwezig dat onze school wordt bezocht. Bij het bezoek
wordt gekeken of leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn. Eventueel
worden er huisbezoeken afgelegd om te controleren of er leerlingen
met een gegronde reden thuis zijn (bijvoorbeeld ziekte).
Actie voedselbank
Maandagochtend rond 10.00 uur zijn alle ingebrachte artikelen voor
de Voedselbank op een verzamelplaats in de school bijeen gebracht.
Zie foto. We mogen spreken van een geweldige opbrengst. De
medewerkers van de Voedselbank waren heel erg blij met de
artikelen. Langs deze weg willen we alle kinderen met hun ouders
bedanken voor hun gulle giften. In één woord: FANTASTISCH.
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Uitstalling gevonden voorwerpen
Dinsdag 17 juli worden alle spullen uit de bak voor gevonden voorwerpen uitgestald op het werkplein van de groepen 3 en 4.
Alle kinderen worden in de gelegenheid gesteld om tussen 8.30 uur en 11.00 uur een
kijkje te nemen. De ouders zijn ook van harte welkom.
Milad en familie mag blijven
Geweldig nieuws voor onze leerling Milad en zijn familieleden. Maandag jl. hebben zij
van burgemeester Hoekstra te horen gekregen dat ze mogen blijven in Nederland. Na
18 jaar is er eindelijk zekerheid. Zij kunnen nu aan een toekomst in Nederland werken.
Van harte gefeliciteerd namens De Nijenoert. (foto van www.infoleek.nl)
Lustrum Meester- en Juffendag
Woensdag 12 juni werd voor de 5de keer de Meesters- en Juffendag van de Nijenoert gevierd. Dit jaar was het thema dieren.
Dat was ook duidelijk te zien aan de uitdossing van de kinderen en de teamleden. De Nijenoert was vandaag een heuse
dierentuin met veel exotische dieren. Ook waren er amazones, boeren, herders, imkers en andere dierenverzorgers
aanwezig. De dag werd in de overvolle gymzaal gestart met sketchjes van de juffen en meesters. De voorstelling werd
afgesloten met een prachtige dans door 340 kinderen voor alle jarige teamleden.
Daarna werd het feest voortgezet in de lokalen. We kijken terug op een fijne feestdag. Zeker voor herhaling vatbaar.
Hand-, voet- en mondziekte
Donderdag jl. hebben alle ouders een mail ontvangen met informatie over Hand-, voet- en mondziekte. De GGD-Groningen
is op de hoogte gesteld.
Gymkleren kwijt
Lena Drenth uit groep 3b is al een week haar gymkleren kwijt. Het is een zwart broekje met witte strepen aan de zijkant. En
een blauw T-shirt met zwart en wit en vlinders erop. Als je deze kleren hebt gevonden graag aan juf Nynke, juf Paula of aan
Lena geven.
Doorschuiven naar je nieuwe lokaal
Donderdagochtend 20 juli schuiven alle leerlingen door naar hun nieuwe groepslokaal. Daar maken ze kennis met hun
‘nieuwe’ juf of meester voor het komende schooljaar.
Lokaalindeling schooljaar 2017-2018
Hieronder treft u de lokaalindeling aan van het komende schooljaar.






Het was heel leuk op de meesters- en juffendag. Alle kinderen waren mooi verkleed. In de grote gymzaal gingen we
kijken naar allerlei optredens van de juffen en de meesters. Bedankt voor alle mooie cadeaus. De hortensia staat al op
het terras.
Volgende week gaan de gymschoenen mee naar huis.
De laatste week in de groep voor de kinderen die na de vakantie naar groep 3 gaan. Spannend. Een week nog en dan is
het vakantie!!!
Er heerst hand-voet en mond ziekte in de kleutergroepen. Dit wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk!
Het gaat gepaard met pijnlijke kleine blaasjes in en rond de mond, aan de handpalmen en voetzolen.
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De meesters- en juffendag was erg gezellig! Wat zagen jullie er allemaal beestachtig leuk uit. Bedankt voor alle leuke
cadeautjes en wat een originele slinger van blikken! Juist zo gezellig, nu onze klas weer kaal wordt...
Alle materialen zijn weer lekker schoon. Ouders, nogmaals dank voor jullie hulp.
De gymschoenen geven we volgende week mee naar huis. Graag na de vakantie even controleren of ze nog goed passen.
Nog één weekje school en dan.... heerlijk zomervakantie. Fijn weekend allemaal!
Er heerst hand-voet en mond ziekte in de kleutergroepen. Dit wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk!
Het gaat gepaard met pijnlijke kleine blaasjes in en rond de mond, aan de handpalmen en voetzolen.
Wat zag iedereen er weer mooi uit op de meester- en juffendag. Eerst optredens in de grote gymzaal door de
meesters- en juffen en daarna gezellig in eigen klas. Wat kreeg ik een prachtig cadeau van jullie, met lieve woordjes. En
dan ook nog een leuk voorleesboek voor de klas. Bedankt voor dit leuke cadeau.
Ook een bedankje namens Reina voor het leuke cadeau.
Fijn om SJaino deze week weer terug te zien op school na zijn ziekenhuis opname. Het gaat nu weer goed met hem.
Na de vakantie gaat hij naar de Mytylschool in Haren. Een school voor kinderen die langdurig ziek zijn. Ook komt hij nog
op de vrijdag bij ons in de klas. We wensen hem veel succes op de nieuwe school.
Nog een weekje en dan vakantie!!
Er heerst hand-voet en mond ziekte in de kleutergroepen. Dit wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk!
Het gaat gepaard met pijnlijke kleine blaasjes in en rond de mond, aan de handpalmen en voetzolen.
Wat een gezellige dag woensdag!! Het vieren op deze manier was voor mij nieuw, maar zeker voor herhaling vatbaar!
De optredens van de meesters en juffen was zeer geslaagd en het verrassingsdansje aan het eind hebben de kinderen
heel goed geheim kunnen houden. Alle ouders en kinderen ook heel erg bedankt voor de leuke en vooral lekkere
cadeaus!
Maandagmiddag is Juf Dagmar afwezig. Zij wordt vervangen door juf Riek.
Donderdagochtend gaan de kinderen een kijkje nemen in het groepslokaal waar zij volgend schooljaar les krijgen.
Donderdag hebben wij het circuit afgemaakt met groep 3a. We hebben allemaal een prachtige Minion gemaakt en een
mooie kleurplaat gekleurd.
Thijmen is volgende week voor het laatst op school. Na de zomervakantie zal hij starten op een nieuwe school. We
wensen hem heel veel plezier!
Fijn weekend!
De meesters- en juffendag was erg gezellig! De juffen en meesters hebben een optreden gegeven. Wij waren enorm
verrast door het optreden van de kinderen aan het eind. En allemaal (ook de papa's en mama's) heel erg bedankt voor
onze leuke cadeaus!!
Donderdag hebben wij het circuit afgemaakt met groep 3a. We hebben allemaal een prachtige Minion gemaakt en een
mooie kleurplaat gekleurd.
Lena is haar gymkleren kwijt! Het is een zwart broekje met witte strepen aan de zijkant. En een blauw T-shirt met zwart
en wit en vlinders erop. Mocht je dit vinden graag geven aan een van juffen of aan Lena.
Fijn weekend!
Afgelopen maandag hebben we een bezoek gebracht aan de bibliotheek, De kinderen mochten een boek uitzoeken om in
de vakantie te lezen. Het is erg belangrijk om tijdens de vakantie ook te lezen, zodat er niet veel (lees)kennis verloren
gaat. Na de vakantie moeten de boeken weer op school ingeleverd worden. De moeder van Denise wordt bedankt voor
de begeleiding.
De meesters- en juffendag was zeer geslaagd. Heel veel kinderen waren bijzonder mooi verkleed (als kangoeroe, beer,
dolfijn, poes, varken, kip, krokodil, imker, boer, dierenverzorger, tijger, hond en ga zo maar door). Er is bijzonder veel
tijd ingestoken door de vaders/moeders, hulde. Van de cadeaus gaan we zeker lekker genieten. Bedankt allemaal! Als
laatste nummer bij de optredens van de meesters en de juffen werden we verrast door een samenzang en –dans van alle
aanwezige kinderen. Erg leuk! Op de website staan foto's van deze dag.
Woensdagmorgen gaan we kijken naar de musical van groep 8.
Donderdag 20 juli willen we opruimen, dus neem een grote tas mee waar al je spullen in kunnen.
Voor vrijdagmorgen mag je spelletjes meenemen. Neem ook je gymspullen mee, want we hebben dan nog een keer
apenkooi van juf Odette.
We wensen iedereen een fijn weekend.
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Juf Farah was dinsdag voor het laatst. We hebben een boek gegeven met tekeningen en knutselwerkjes en hebben van juf
lekkere cakejes gekregen met onze naam erop. Wij wensen juf Farah veel succes met de rest van haar opleiding!
De meesters- en juffendag was erg gezellig! De juffen en meesters hebben een optreden gegeven. Wij waren enorm
verrast door het optreden van de kinderen aan het eind. Charissa had een speciale rol. Zij mocht samen met nog een
aantal kinderen het dansje voordoen aan de groep. Super gedaan! En allemaal (ook de papa's en mama's) heel erg
bedankt voor onze leuke cadeaus!!
Fijn weekend.
We kunnen terugkijken op een geslaagde meesters- en juffendag. We hebben een erg gezellige dag gehad! Bedankt voor
de leuke cadeaus en het mooie optreden van alle leerlingen.
Het voedselbank project is afgerond. Wat een inzet hebben de leerlingen van groep 5a getoond. Ze zijn zelfs langs de
deuren gegaan om spullen in te zamelen! Wat een toppers.
Juf Rochelle komt dinsdag middag voor het laatst. Ze neemt dan echt afscheid van de groep.
Woensdag gaan we naar de musical van groep 8 kijken.
Donderdagochtend gaan we in de nieuwe klas kijken.
Donderdagmiddag gaan we opruimen. De leerlingen moeten dan een grote plastic tas meenemen, om alle spullen mee
naar huis te kunnen nemen.
Dinsdag en vrijdag mogen de leerlingen spelletjes meenemen, omdat het de laatste dagen zijn met de juffen dit jaar.
Fijn weekend!
De meesters- en juffendag was erg gezellig en we willen iedereen bedanken voor de lekkere dingen die we gekregen
hebben. Hier gaan we even lekker voor zitten!
De laatste muzieklessen op de dinsdagmiddag gaan door ziekte van de leerkracht niet door.
Als het weer meewerkt gaan we volgende week donderdag op de fiets naar Oostindie. Hier gaan we een speurtocht
maken. Iedereen moet dus op de fiets naar school komen. We zoeken nog een aantal ouders voor de begeleiding.
's Middags is het Kauwgommiddag. Iedereen mag dan kauwgom mee en kauwen. Liefst suikervrij
Donderdag middag gaan we opruimen. De kinderen moeten een tas meenemen om al hun werkboeken en dergelijke
mee naar huis te kunnen nemen.
De meesters- en juffendag was een groot succes. Het was erg leuk dat veel kinderen de moeite hadden genomen om
verkleed op school te komen. We hebben spelletjes gespeeld en, voor kinderen die er aan mee wilden werken, een
leuke kaart gemaakt voor weeskinderen in Madagaskar. De juffen zijn vreselijk verwend met een prachtige mand met een
inhoud om van te smullen. Heel hartelijk bedankt daarvoor..
Wat werk betreft zijn we bezig met de laatste oefeningen en herhalingen van "moeilijke dingen". Langzamerhand sluiten
we alle programma's af en proberen we belangrijke dingen in het geheugen te bewaren voor het komende schooljaar.
Aanstaande woensdagochtend gaan we met z'n allen de musical van groep 8 bekijken.
Donderdagochtend brengen we een bezoekje in ons nieuwe lokaal. Al even proeven aan groep 7... Donderdagmiddag
beginnen we met opruimen. Het is dan erg handig een grote tas bij je te hebben om spullen mee naar huis te kunnen
nemen.
En op vrijdagochtend gaan we ons helemaal voorbereiden op de vakantie!.
Een zomers weekend gewenst.
Het was een hele leuke meesters- en juffendag! De meesters zijn ontzettend verwend met een prachtig cadeau. De
persoonlijke kaartjes waren uiteraard de kers op de taart. Super! Bedankt daarvoor!
We hebben donderdagmiddag samen met groep 7b het circuit gedaan. Dat was heel erg leuk! We zijn onder andere
bezig geweest met Kahoot, Prezi en Wordle. Er werd goed en leuk samengewerkt!
We hangen op het prikbord in de gang! Dat wil zeggen, niet wijzelf, maar onze Leefstijl-tekeningen. We hebben onszelf
complimenten gegeven. Erg de moeite waard ook voor ouders om even te komen bewonderen.
Deze week waren ook de gesprekken over de plaatsingswijzer. Bijzondere gesprekken met de kinderen erbij om alvast
een beetje te praten over je toekomst.
Volgende week de allerlaatste week van het jaar. Op woensdagochtend de musical van groep 8. Op donderdag ruimen
we de klas op. Dat betekent: een grote plastic TAS mee. Op vrijdagochtend doen we nog lekker spelletjes, en dan zit het
jaar er echt op!
Wij willen álle ouders (en ook onze groepsouders Debby, Annet en Saskia) bedanken voor de fijne samenwerking en het
vertrouwen in dit afgelopen schooljaar!
Een fijn weekend!
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Wat een prachtige juffen dag hebben we gehad. We zijn verwend met heerlijke cadeaus en prachtige tekeningen en lieve
woorden. Groep 7b: wij waren ook heel blij dat we dit jaar jullie juffen mochten zijn!
We hebben donderdagmiddag samen met groep 7a een circuit gedaan. Dat was heel erg leuk! We zijn onder andere
bezig geweest met Kahoot, Prezi en Wordle. Er werd goed en leuk samengewerkt!
Deze week waren ook de gesprekken over de plaatsingswijzer. Bijzondere gesprekken met de kinderen erbij om alvast
een beetje te praten over je toekomst.
Met leefstijl hadden we het over vooroordelen, discriminatie en racisme. Belangrijk om het verschil in de gaten te
hebben. Vraag uw kind er gerust naar.
Volgende week de allerlaatste week van het jaar. Op woensdagochtend de musical van groep 8. Op donderdag ruimen
we de klas op. Dat betekent: een grote plastic TAS mee. Op vrijdagochtend doen we nog lekker spelletjes, en dan zit het
jaar er echt op!
Voor Eva is het écht de laatste week op onze school. Zij gaat in de vakantie verhuizen naar Siddeburen. Wij wensen haar
veel plezier op de nieuwe school. We zullen je vrolijke noot wel missen in de groep!
Wij willen álle ouders (en met name onze groepsouders Helena en Marrit) bedanken voor de fijne samenwerking en het
vertrouwen in dit afgelopen schooljaar.
Een fijn weekend!

De meesters- en juffendag was een succes. Er werden veel cadeaus uitgedeeld, die eerst nog gezocht moesten worden
door meester. Nogmaals bedankt voor alles.
Gisteren hebben we een bezoek gebracht aan Groningen. Het begint traditie te worden om in de laatste weken nog een
keer de Martinitoren te beklimmen. Een mooi uitzicht over Stad en Ommeland. En we zijn op de terugweg nog langs de
Mac gereden. We hadden immers nog 100 Euro te besteden. De prijs van onze overwinning in het Gemeentehuis.
Lekker gegeten en gedronken. Een mooie afsluiter. Marianne bedankt voor het meerijden en begeleiden.
De laatste week op de basisschool staat voor de deur. Het begint nu wel spannend te worden. Een overzicht van deze
laatste week bij ons op school is meegegeven:
- Op woensdag 19 juli om 19.30 uur gaat de Musical van start. Ook hiervoor is er een uitnodiging meegegeven.
- Donderdag 20 juli om 10.30 uur op school met een grote tas, want we gaan opruimen. En 's avonds om 19.30 uur
het officiële gedeelte met de ouders erbij.
- Op vrijdag gaan we met elkaar nog even zwemmen in het Zwemkasteel. Het zou leuk zijn als alle leerlingen er
zouden zijn. Deze activiteit hoort niet meer bij het officiele programma, dus voor eigen kosten. De leerkrachten
gaan om 11.00 uur ( niet om 12.30 uur) weer naar school.
Ook wij als groep 8 hebben onze medewerking verleend aan de Voedselbankactie. Een volle doos met levensmiddelen
werd afgeleverd bij de vrijwilligers van de Voedselbank.
Leefstijl: een onderwerp is afgesloten? Een onderwerp wat herhaaldelijk werd besproken tijdens de HVO-lessen. Lessen
over alcohol, drugs en medicijnen. De invloed van deze middelen kan op jongeren sterker dan op volwassenen zijn.
Preventie werkt twee of drie jaar voor de experimenteerleeftijd het meest effectief. Dit betekent dat we in het primair
onderwijs gaan beginnen met het informeren van de leerlingen over de invloed van deze middelen op hun gezondheid.
Iedereen een fijn weekend.... en nog even oefenen op de tekst en liedjes?!?!?!

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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