Voor uw agenda
Zomervakantie 24-07-2017 t/m 01-09-2017
Bedankje voor alle ouders
Vrijdag 21 juli
Langs deze weg willen alle ouders bedanken voor hun hulp en inzet waarvan
Laatste schooldag
we het afgelopen schooljaar gebruik hebben mogen maken. Met uw hulp is dit
Margemiddag groep 5 t/m 8
schooljaar voor de
kinderen nóg
leuker geweest.
We wensen u allen een prettige vakantie toe met veel zon en
zien u in het nieuwe schooljaar graag terug en hopen dan ook
weer beroep op u te kunnen doen.
Margedagen 2017-1018
Het jaarrooster voor het komende schooljaar is volledig. De
margedagen zijn reeds bekend.
Hieronder treft u het overzicht van marge(mid)dagen aan. U kunt
deze vast noteren op uw kalender. In de bijlage van de schoolgids
(informatieboekje 2017-2018) treft u ook het overzicht aan. Dit boekje ontvangt u in de eerste week na de zomervakantie.
Tevens worden de margemomenten op onze website geplaatst.
De vrije (mid)dagen voor uw kind(eren) zijn als volgt:
Activiteit
Studiemiddag
Sinterklaas
Sinterklaas
Sprookje
Kerst (voorbereiding)
Kerst
Studiedag
Onderwijsdag
Evaluatiemiddag
Studiedag
Afronding schooljaar

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

Datum
21-11
05-12
05-12
14-12
21-12
22-12
23-02
21-03
29-05
04-07
20-07

Groep
1 t/m 8
1 t/m 4
5 t/m 8 continurooster tot 12.30 uur
3 t/m 8 continurooster tot 13.30 uur
1 t/m 4
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
5 t/m 8

Voor de kleutergroepen zijn nog een aantal extra margemiddagen gepland.
Zonnegroep
15-01 maandagmiddag
12-02 maandagmiddag
26-03 maandagmiddag
16-04 maandagmiddag
18-06 maandagmiddag

Wolkengroep
16-01 dinsdagmiddag
13-02 dinsdagmiddag
27-03 dinsdagmiddag
17-04 dinsdagmiddag
19-06 dinsdagmiddag

Sterrengroep
18-01 donderdagmiddag
15-02 donderdagmiddag
29-03 donderdagmiddag
19-04 donderdagmiddag
21-06 donderdagmiddag

Ook voor de groepen 3A, 3B/4B en 4A zijn nog extra margemomenten ingepland.
Groep 3A
13-09 woensdag
30-01 dinsdagmiddag
27-03 dinsdagmiddag
19-06 dinsdagmiddag

Groep 3B/4B
20-09 woensdag
01-02 donderdagmiddag
29-03 donderdagmiddag
21-06 donderdagmiddag
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Zomerleesdip
Bij veel kinderen schiet het lezen er in de zomervakantie bij in.
Wij merken een terugval in de leesprestaties na de
zomervakantie. Het is verstandig om het lezen tijdens de
vakanties te onderhouden, ook als uw kind al een voldoende
leesniveau heeft. Veel kinderen hebben een groene Leestas
meegekregen om in de vakantie het lezen te onderhouden. Wij
verzoeken u de Leestassen direct na de zomervakantie weer in te
leveren bij de groepsleerkracht.
Bericht van de leerlingenraad
Het jaar voor de leerlingenraad zit er ook weer op. We hebben
dit jaar een geweldige actie gehouden voor de Cliniclowns. De bedoeling is dat we tijdens de Fancy Fair het bedrag gaan
aanbieden.
Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van 5 van onze leden: Steffan en Suzan uit groep 8 en Mare, Marit en Karlijn,
zij zaten al twee jaar in de leerlingenraad. Het ijsje heeft ons prima gesmaakt. Inmiddels zijn de verkiezingen voor de
volgende raad in volle gang. Vanuit groep 5 komen Damian de Jonge en Yannick Nauta ons versterken. In (de toekomstige)
groep 8b heeft Ellen de verkiezingen gewonnen. In (de toekomstige) groep 7a en 7b zijn Nienke Bolwijn en Jort Degen
gekozen als vertegenwoordigers. Volgend schooljaar starten we dan weer met een frisse ploeg. Jasmine, Julia en Amber en juf
Willemien heten alle nieuwe kinderen: Welkom in onze leerlingenraad!
Musical groep 8
In de laatste schoolweek wordt traditioneel een musical door de leerlingen van groep 8 opgevoerd. Woensdagochtend
mochten alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 7 genieten van de anderhalf durende musical “De verborgen Vallei”.
’s Avonds waren de ouders en de grootouders aan de beurt om het spektakel te aanschouwen. Ook is er dit jaar weer veel
tijd en energie besteed aan kleding aan de acteurs en het decor. Een prachtig schouwspel. Alle ouders verdienen ook via
deze weg een dikke pluim. Stan de Vries werd tijdens de afsluiting nog even door de decorbouwers in het zonnetje gezet.
Dankzij zijn ontwerp was het decor om door een ringetje te halen.
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Afscheid van collega’s
Deze week hebben we - naast het afscheid van de leerlingen van groep 8 - ook afscheid genomen van enkele collega’s. Na de
zomervakantie zullen juf Annet en juf Marieke niet meer aan onze school verbonden zijn. Annet heeft de laatste maanden de
lessen verzorgd in groep 5A. Marieke heeft die taak verricht in groep 4B. Zij worden heel erg bedankt voor hun inzet!
Juf Kirsten is deze week ook uitgezwaaid. In 2012 heeft zij haar LIO-stage aan onze
school succesvol afgerond. Daarna heeft Kirsten in verschillende groepen van onze
school de lessen verzorgd. Kirsten was de laatste jaren ook werkzaam aan de
samenwerkingsschool Adeborg (basisschool in Aduard). Daar zal Kirsten haar
onderwijscarrière verder voortzetten. We wensen haar veel succes!
Kirsten haar bezoek van deze week was niet alleen in het teken van afscheid. Zij heeft
meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt haar prachtige pasgeboren dochter
Nooré te showen aan de leerlingen van onze school. Nooré’s ‘grote’ broer Sill was
daarbij ook aanwezig. De leerlingen van onze school hebben genoten van een beschuit
met muisjes.
Bericht van het TMO-team
Beste Ouder(s)/Verzorger(s),
Het schooljaar zit er op. Iedereen kan nu genieten van een welverdiende vakantie. Wij van het TMO-team hebben geprobeerd er weer
een gezellig jaar van te maken en dit willen wij graag voortzetten in het volgende schooljaar.
Wij bedanken alle ouder(s) of verzorger(s) voor het vertrouwen in ons team. Alle groep 8 kinderen wensen wij heel veel geluk en plezier
op hun nieuwe school en willen wij hen ontzettend bedanken voor de leuke en gezellige tijd tijdens de TMO. De kinderen van groep 8
die nog naar de TMO gingen, worden automatisch afgemeld.
Mocht je volgend schooljaar gebruik willen maken van de TMO dan kan je mailen naar tmo.nijenoert@sksg.nl en voor andere vragen kan
dit natuurlijk ook.
Fijne Vakantie,
Groetjes Team TMO


















We wensen de kinderen die naar groep 3 gaan veel plezier in de nieuwe groep bij juf Ankie. Ze zijn al even op bezoek
geweest.
Alle ouders/grootouders die het afgelopen schooljaar op allerlei manieren hebben geholpen, bedankt.
Groep 8 heeft op dinsdag de musicalliedjes gezongen voor ons.
Juf Aly wil alle kinderen nog bedanken voor de prachtige hortensia en gieter die de juffen gekregen hebben. Ook de
cadeautjes/knutseltjes waren erg leuk. Volgend jaar komt juf Aly op dinsdag in de zonnegroep.
Een hele prettige vakantie en tot ziens in het komende schooljaar!!!!

We hopen voor alle kinderen, ouders/grootouders en verzorgers dat het een hele fijne zonnige vakantie wordt.
Afgelopen dinsdag hebben de kleuters geluisterd naar de musicalliedjes van groep 8.
Bedankt voor alle leuke cadeautjes, knutsels, bloemen, lekkernijen die we van iedereen hebben gekregen. Het was
hartverwarmend!
We bedanken ook iedereen die ons afgelopen jaar geholpen heeft. Zonder uw hulp kunnen sommige activiteiten echt
niet doorgaan. Een extra bedankje voor de groepsouders. Alles wordt vlot geregeld. Fijn hoor!
Verder wensen we de kinderen van groep 2 veel plezier toe volgend schooljaar. Ze hebben donderdagmorgen al
eventjes de sfeer kunnen proeven in hun nieuwe klas.

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de fijne samenwerking dit schooljaar. Allemaal een hele fijne, zonnige vakantie
gewenst!
Een speciaal bedankje voor de groepsouders, de moeder van Marlou en moeder van Geneva.
Jasmijn gaat na de zomervakantie naar een andere school. We wensen haar veel plezier op de nieuwe school.
De kinderen van groep 2 zijn even op bezoek geweest in hun nieuwe klas en hebben kennis gemaakt met juf Ankie.
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Juf Aly wil iedereen nog even bedanken voor de leuke en lieve geschenkjes die ze gekregen heeft. Volgend schooljaar
komt ze op maandag in de Sterrengroep.



Wat is het is toch bijzonder te zien dat nog geen jaar geleden deze "grote kleuters" in groep 3 kwamen. Ze konden nog
niet lezen en nu, een schooljaar later schrijven ze de meest prachtige verhalen. Kennen ze al zoveel spellingsregels en
rekenen ze al tot 50! Dit zijn geen kleuters meer, maar echte BASISSCHOOLKINDEREN.
Het pannenkoeken eten donderdag was erg lekker en erg gezellig.
Wat deed groep 8 het fantastisch woensdag!! De kinderen hebben ervan genoten. Groep 8, bedankt voor de prachtige
musical.
Alle klassenouders heel erg bedankt voor het helpen dit schooljaar!
Thijmen is deze week voor het laatst. We wensen Thijmen heel veel plezier op zijn nieuwe school! Kom nog een keertje
langs Thijmen!
Allemaal een hele prettige vakantie en tot volgend schooljaar!


























Wat deed groep 8 het fantastisch woensdag!! De kinderen hebben ervan genoten. Groep 8, bedankt voor de prachtige
musical.
Het is belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk blijven lezen deze vakantie om ervoor te zorgen dat het leesniveau
mooi op peil blijft. Onlangs zagen wij de tip voorbij komen van 'Het grote AVI vakantieboek' hierin staan verhalen,
spelletjes en puzzeltjes. Misschien is dit wat voor in de vakantie. Veel leesplezier!
De juffen willen langs deze weg alle ouders, met name de klassenouders, heel erg bedanken voor hun inzet. Zonder jullie
hulp was het niet gelukt.
Allemaal een hele prettige vakantie en tot volgend schooljaar!
Het jaar is weer omgevlogen. Juf Greet en Meester Jantinus hebben een heel fijn jaar gehad. Bedankt voor alle hulp en
medewerking het afgelopen jaar.
Ruben gaat na de vakantie naar een andere school, we wensen hem heel veel succes en plezier.
We wensen iedereen een heel fijne vakantie toe.
Wat deed groep 8 het fantastisch woensdag!! De kinderen hebben ervan genoten. Groep 8, bedankt voor de prachtige
musical.
De juffen willen langs deze weg alle ouders, met name de klassenouders, heel erg bedanken voor hun inzet. Zonder jullie
hulp was het niet gelukt.
Allemaal een hele prettige vakantie en tot volgend schooljaar!
Wat hebben we het afgelopen schooljaar weer veel geleerd en gedaan met zijn allen. We hebben het jaar afgesloten met
leuke activiteiten. Dinsdag film en spelletjes, woensdag de musical van groep 8, donderdag opruimen, apenkooi en film en
vrijdag film en spelletjes met wat lekkers.
Graag willen wij de groepsouders van het afgelopen schooljaar, Hannie en Ellen, even in het zonnetje zetten. Onwijs
bedankt voor jullie inzet! De andere ouders natuurlijk ook enorm bedankt voor alle hulp!
Voor volgend jaar zoeken we weer nieuwe groepsouders. U kunt zich hier, na de vakantie, bij de leerkracht voor
aanmelden.
We hebben afscheid genomen van juf Rochelle en juf Annet. Zij bedanken de ouders en leerlingen voor de leuke tijd!
Een aantal leerlingen hebben een Leestas mee naar huis. De ouders hebben hierover een e-mail ontvangen. Deze tassen
moeten na de schoolvakantie weer mee terug.
Wij wensen u een hele fijne, zonnige vakantie!
We hebben het jaar mooi afgesloten. Zo gingen we woensdag kijken naar de musical van groep 8 en donderdagochtend
deden we een speurtocht in de wijk Ostindie. Erg geslaagd allemaal. Donderdag middag gingen we opruimen. Dat hoort
er ook bij. Wat een puinhoop.
Donderdagmiddag hebben we afscheid genomen van Emma. Ze is verhuisd naar Siddeburen. We wensen Emma en haar
familie veel plezier in hun nieuwe huis en op de nieuwe school in Siddeburen.
Vrijdag namen we afscheid van meester Onur. Hij is het hele jaar bij ons geweest. Met name op de donderdag en de
vrijdag. Meester Onur, bedankt en veel succes met je opleiding!
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De juffen willen langs deze weg alle ouders, met name de klassenouders, heel erg bedanken voor hun inzet. Zonder jullie
hulp was het niet gelukt.
Allemaal een hele prettige vakantie en tot volgend schooljaar!

We hebben een schooljaar waarin we samen veel hebben geleerd en beleefd afgesloten met gezellige laatste dagen. Het
was een week van "alles het laatste" in groep 6. Nadat we woensdag de musical van groep 8 hebben bewonderd en
donderdag na een spannende quiz alles hebben opgeruimd, sloten we het schooljaar af met apenkooi, de verkiezing van
een nieuw lid voor de leerlingenraad en "lekker aanrommelen". In het volgende schooljaar zien alle kinderen en juf
Greet elkaar terug in groep 7.
Het was heel fijn te weten dat we telkens een beroep konden doen op alle ouders die steeds weer voor ons
klaarstonden om te helpen bij excursies, het schoolkamp en andere gelegenheden. Dank jullie wel!.
We wensen iedereen een zonnige zomervakantie!. Tot september.
Wat een leuk en leerzaam jaar was het! Hierbij noemen we bijvoorbeeld het samen zwemmen, het schoolkamp, agent
Joss, de raar-met-je-haar-dag, het eerste jaar Snappet, de diverse gastlessen, het boerderij-project, het verkeersexamen,
het diploma van meester Werner, de goede resultaten, de plaatsingswijzer-gesprekken, de gezelligheid in de klas,
ochtendgymnastiek, het appelmoescircuit, hvo, samen lachen en af en toe een traan. Wij bedanken alle kinderen voor dit
fantastische schooljaar en alle ouders voor hun vertrouwen, inzet en betrokkenheid!
De groepsouders, Debby, Annet en Saskia worden ook van harte bedankt! Zij hebben namens ons een kleine attentie
ontvangen.
Een fijne welverdiende vakantie!



Wij hebben een TOP-jaar achter de rug! Veel geleerd van elkaar en met elkaar. Lol gemaakt met elkaar. Wij wensen
iedereen een fijne en zonnige vakantie toe. Groet Juf Mascha en Juf Willemien



Tijd om de basisschool te verlaten. En toch zie je in sommige ogen van de groep 8ers een blik van: het is toch wel erg
leuk hier op school, wat zal ons volgend jaar brengen? Moeten we nu al afscheid nemen? Maar genoeg van dat kleffe
gedoe, zoals soldaat Wortel zei. Na een drukke en enerverende periode gaat het dan eindelijk gebeuren. Op naar het
voortgezet onderwijs, YES. Want er zijn er toch veel heel erg aan toe. Wij wensen jullie enorm veel succes en plezier op
jullie nieuwe school. En je weet dat je altijd weer welkom bent bij ons op De Nijenoert.

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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