Voor uw agenda
Margemomenten voor de maand september:
Woensdag 13 september groep 3A.
Woensdag 20 september groep 3B/4B.
Woensdag 27 september groep 4A.
maandag 11 september
Scholings dag directie en IB
19.30 uur OV vergadering

Papieren versie nieuwsbrief
Deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar ontvangt u net als voorgaande
jaren - naast de digitale versie - ook in een papieren versie. Daarnaast kunt u
de nieuwsbrief op de site vinden. Voorheen kon iedereen die interesse had zich
abonneren op nieuwsbrief via de website van school. Onze nieuwe website, die
binnenkort online gaat, heeft die mogelijkheid niet meer. Belangstellenden
kunnen de nieuwsbrief altijd blijven lezen op de website.
Alleen ouders van onze leerlingen ontvangen de nieuwsbrief voortaan via ons
administratiesysteem ParnasSys.

dinsdag 12 september
15.45 uur Teamvergadering

woensdag 13 september
Margedag groep 3a

donderdag 14 september
Directieoverleg

Kiss & Go zone en gele lijnen
Graag brengen we de afspraken over het parkeren van uw auto nog even
onder de aandacht.
De Kiss & Go-zone is bestemd voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, uit laten stappen en
meteen weer doorrijden. Het is echt Kiss & Go of op z’n Gronings Smok & Vot. Voor het ophalen geldt hetzelfde.
Aanrijden, kind in laten stappen en weer doorrijden.
Parkeren is niet toegestaan in deze zone.
Wanneer u toch uw zoon of dochter wilt begeleiden
bij het naar binnen brengen, vragen we u elders uw
auto op een veilige plaats te parkeren.
Tevens willen we u verzoeken de juiste rijrichting aan
te houden. Zie pijlen op het wegdek.
Bovengenoemde afspraken zijn in overleg met
omwonenden, gemeente Leek, de kinderopvang
Liekelei en De Nijenoert gemaakt, waarbij vooral
gelet is op veiligheid voor kinderen en het voorkomen
van parkeeroverlast voor omwonenden. Hopelijk
kunnen we in goede harmonie deze afspraken
opvolgen. Uw medewerking is daarbij van groot
belang. Daarnaast is er op de kruising van de
Nijenoertweg en de Beetke van Rasquertstraat enkele
jaren geleden gele belijning aangebracht. Het is niet
toegestaan binnen deze gele lijnen uw auto te
parkeren. Op deze wijze blijft de kruising vrij en
overzichtelijk en kunnen kinderen op een veilige manier oversteken.
De Fancy Fair op 22 september van 16.00 – 18.30 uur.
Deze week hebben de kinderen een blauwe brief meegekregen over de Fancy Fair van vrijdag 22 september.
In die brief doet de oudervereniging o.a. een oproep aan ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen om te helpen bij
activiteiten tijdens de Fancy Fair. Hulp van zo’n 30 mensen is wel nodig!! De oudervereniging besteedt veel tijd en energie aan
de organisatie en voorbereidingen, maar zonder uw hulp kan het feest niet doorgaan. Hieronder nogmaals het strookje om je
aan te melden.
Tijdens de Fancy Fair zijn er o.a. diverse spelletjes, rad van avontuur, schminken, haar vlechten, lekker eten en drinken, en
nog meer…..
Heeft u vragen stuur dan een mail naar k.wagenaar8@gmail.com, ook aanmelden mag via de mail!
Alvast bedankt, De Oudervereniging.
Strookje uiterlijk woensdag 13 september 2017 inleveren bij de groepsleerkracht.
Strookje Z.O.Z.
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Aanmeldingsstrookje voor Fancy Fair 
Naam:
_____________________________________________ tel nr: _______________________
e-mail:

_____________________________________________

0
0
0

Wil wel helpen tijdens de Fancy Fair van15.15 uur tot 18.30 uur
Helpt mee met de Fancy Fair van 15.15 uur tot 17.00 uur
Helpt mee met de Fancy Fair van 17.00 uur tot 18.30 uur

geeft ___________________ (naam leerling) uit groep _______________ op voor de Vrijmarkt.
geeft ___________________ (naam leerling) uit groep _______________ op voor de Vrijmarkt.
Opmerkingen:

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gezocht hulpouders
Binnenkort willen we op school weer starten met de leesmomenten voor alle groepen. We lezen dan weer op 2 vaste
momenten in de week van ongeveer 25 minuten. Ons doel is het leesniveau van onze leerlingen nog verder te verbeteren,
door de leerlingen meer leeskilometers te laten maken.
Hiervoor gebruiken we verschillende leesvormen:
De vaste school leesmomenten zijn:
Woensdag van 8.30 – 8.55 uur
Vrijdag van 8.30 – 8.55 uur
We willen u vragen u middels het strookje aan te melden als hulpouder bij het lezen.
Wanneer we de organisatie rond hebben, kunnen we starten. Daarover ontvangt u dan bericht. Het strookje kan bij de
groepsleerkracht worden ingeleverd.
Aanmeldingsstrookje voor het leescircuit 
Naam:

__________________________________________________

Ouder van: :

__________________________________________________

uit groep:

__________________

wil graag hulpouder zijn bij het lezen en wel op de volgende dagen. Hieronder aankruisen a.u.b.
 woensdag van 8.30 – 8.55 uur
 vrijdag van 8.30 – 8.55 uur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informatieavonden
Hieronder de data van de informatieavonden. De leerkrachten vertellen wat er in dit schooljaar in de groep allemaal gaat
plaatsvinden. Graag uw naam invullen en met hoeveel personen u de informatieavond(en) gaat bezoeken.
Voor de groepen 8 wordt binnenkort in overleg met RSG de Borgen een datum vastgesteld.
Wilt u onderstaand strookje bij de groepsleerkracht voor woensdag 13 september inleveren?
Aanmeldingsstrookje voor de informatieavond 
Groepen

Datum

Tijd

Zonnegroep
Wolkengroep
Sterrengroep
3A
3B/4B
4A
5A
5B
6A
6B/7B
7A

2 oktober
2 oktober
2 oktober
26 september
25 september
27 september
20 september
20 september
26 september
2 oktober
5 oktober

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
19.00 uur
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De week tegen het Pesten
Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep.
De Week Tegen Pesten helpt ons daarbij. Elk jaar in september doen scholen in het primair- en
voortgezet onderwijs mee met de Week Tegen Pesten. De Nijenoert ook. Dit schooljaar is het
thema: Online pesten. Pak ’t aan!
De Week Tegen het Pesten is van 18 t/m 22 september.
Freerunnen voor groep 5 t/m 8 op vrijdagmiddag 15 september
Op vrijdagmiddag 15 september gaan de groepen 5 tot en met 8 naar de sporthal De Leegens
in Doezum om mee te doen aan een clinic Freerunnen.
Uiteraard alleen als we genoeg ouders hebben die de leerlingen
kunnen brengen.
Graag opgeven bij je groepsleerkracht.
Ouders kunnen blijven kijken en natuurlijk ook foto's maken!
Leerlingen moeten schone zaalschoenen mee. Met blote voeten
freerunnen mag hier niet.
Natuurlijk ook gymkleren mee in een tas waar je al je kleren in kan
doen als je aan het freerunnen bent.
Eventueel een flesje of bidon (met naam) met water voor in de zaal
voor tussendoor. Ander drinken mag niet mee de zaal in.
De indeling is als volgt:
groepen
vertrektijd vanaf school
freerunnen
5A, 5B, 6A en 6B/7B
13.15 uur
14.00 uur - 14.45 uur
7A, 8A en 8B
14.00 uur
14.45 uur - 15.30 uur
Meer informatie is te vinden op: www.freerunxperience.nl
Daar kan je ook vinden hoe je zaterdag individueel kan freerunnen of naar een wedstrijd freerunnen kan kijken.
Hopelijk zijn er genoeg ouders die kunnen rijden!
Flessenactie voor Sint Maarten
De leerlingenraad heeft vanmorgen in een spoedberaad besloten de actie van Het Rode
Kruis te ondersteunen door een flessenactie op touw te zetten. Alle leerlingen hebben
vandaag daarover een brief mee gekregen. Ouders ontvangen deze brief ook digitaal.
Spiegels voor crea-middag
Binnenkort zal de crea-middag voor groep 5-8 weer beginnen. Juf Anne-Marie is voor haar
knutselactiviteit opzoek naar spiegels, groot of klein dat maakt niet uit. Ook als de spiegel
uit "scherven" bestaat zijn ze van harte welkom. Je kunt de spiegels bij groep 8a inleveren.
Alvast bedank!
Luizencontrole
De eerste week zit er weer op!
Wij als luizenteam waren aangenaam verrast dat er bij de controle afgelopen dinsdag in geen enkele klas een luis is gevonden! Een
compliment voor de leerlingen en de ouders / verzorgers!! Fijn om zo het nieuwe jaar te beginnen.
Wij zullen standaard op elke dinsdagmorgen na een vakantie onze
controle uitvoeren. Indien er luizen of neten worden gevonden, wordt dit
doorgegeven aan de juf of meester en u als ouder/verzorger wordt thuis
gebeld. Ook bij de vondst van 1 neet of luis laten we de leerkracht
bellen zodat u thuis nog een keer extra kunt controleren en indien
nodig gaan kammen/behandelen. Door uw controles thuis en onze
controles op school, hopen we dat we de luizen onder controle houden.
Momenteel bestaat ons team uit 5 moeders, graag zouden wij dit aan
willen vullen met nog 3 personen. Heeft u tijd om ons te helpen? (dit
jaar nog zo’n 5 keer op dinsdagmorgen na elke vakantie) dan kunt u
contact opnemen met Albertine Geerts
(0622195606).
Het luizenteam;
Irma, Viola, Saskia, Martine en Albertine
Voor meer informatie over hoofdluisbestrijding verwijzen we u graag naar: www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
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Welkom bij de BSO van SKSG!
SKSG is dit nieuwe schooljaar gestart met een Sportbso in
de Rodenburghal. Het is een sport BSO waar het sport en
bewegen centraal staat en er een goede mix is tussen inspanning en
ontspanning voor alle kinderen in Leek en Tolbert van 8 jaar en
ouder. Een BSO waar kinderen zich veilig voelen en waar volop de
ruimte is om kennis te maken met verschillende sport en
spelactiviteiten.
De BSO is geopend op maandag, dinsdag en
donderdag tijdens de schoolweken. In de vakanties wordt er
opvang geboden op één van de andere locaties van SKSG.
Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de SKSG locaties Bubbel, Liekelei en Vlindertuin. Dit kan ook in combinatie met
SKSG Rodenburg.
Op al onze BSO-locaties is de sfeer gezellig, ontspannen en vertrouwd, waardoor de kinderen zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten leren kennen in een uitdagende speelomgeving. Wij bieden mooie en uitdagende
activiteiten, waarbij onze speerpunten: sport & bewegen, kunst & cultuur, natuur & duurzaamheid, koken & voeding en wetenschap &
techniek een belangrijke plaats innemen. Op onze website www.sksg.nl kunt u meer lezen over de SKSG locaties Rodenburg, Bubbel,
Liekelei en Vlindertuin.
Contact
Wilt u meer weten over één van deze BSO locaties? U bent welkom voor een rondleiding. Neem gerust contact op met de locatie. Voor
inschrijven en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van SKSG op telefoonnummer 050-3171390 of
zie voor meer informatie: www.sksg.nl

SKSG Rodenburg Rodenburg 2, Leek
rodenburg@sksg.nl
06 - 49 49 46 16

SKSG Bubbel
Spant 1, Tolbert
bubbel.bso@sksg.nl
06 – 49 49 42 82

SKSG Liekelei
Nijenoertweg 38, Leek
Liekelei@sksg.nl
0594 – 51 42 74

SKSG Vlindertuin Knip 1, Leek
vlindertuin@sksg.nl
0594 – 51 14 89



















Het schooljaar is gestart! Leuk om alle bekende gezichten terug te zien. Welkom in onze groep Sonaly, Quinn en
Steijn.
Maandag 2 oktober is er een voorlichtingsavond voor de kleuterouders. Nader bericht volgt.
Liedje: Twee handjes op de tafel, twee handjes in je zij, twee handjes op je schouders, op je hoofdje allebei. Nu
maken we twee vuistjes zo stevig als maar kan, daar gaan we dan mee trommelen van je rommel de bommel de
bom. De duimpjes zijn de diksten, de pinkjes zijn maar klein, nu moeten alle handjes weer vlug op het ruggetje zijn.
Jantje waar zijn je handjes gebleven, ik heb ze achter mijn ruggetje vergeten, van je 1, 2, 3 Annemarie!!
De gymschoenen mogen in de blauwe mand bij de kapstokken.
Maandag 2 oktober is er een voorlichtingsavond voor de kleuterouders. Nader bericht volgt.
We heten Sem, Lukas, Stijn en Isabella van harte welkom bij ons in de groep. Lekker spelen en je weg vinden is best
wel even vermoeiend! Maar de andere kinderen helpen graag!
We vragen u om de kinderen stevige gymschoenen mee te geven, voorzien van hun naam. De schoenen mogen in de
ronde blauwe mand in de gang blijven.
Ook vragen wij u om een duidelijke naam op de drinkbekers/trommeltjes te zetten. Veel bekers lijken op elkaar.
Op donderdag komt er een stagiaire in de klas. Ze heet Lindsey de Vries en komt t/m 9 november. Ze is een oudleerlinge van onze school.
Het was erg gezellig deze week. Even wennen aan het andere ritme, de nieuwe groep en de twee juffen. Maar.....
alle kinderen hadden enthousiaste verhalen en vonden het leuk om elkaar weer terug te zien. Het wordt vast een
fijn schooljaar!
Fijn om jullie weer te zien na de vakantie!
Welkom bij ons in de groep: Tiemen, Rens, Lieke, Claudia, Samantha en Nora.
Maandag 2 oktober is er een voorlichtingsavond voor de kleuterouders. Nader bericht volgt.
De contactouders zijn Saskia, de moeder van Geneva en Bianca, de moeder van Kevin.
Het verdrietige bericht van het overlijden van S,jaino heeft op iedereen, kinderen, ouders en leerkrachten veel
indruk gemaakt. We hebben er met de kinderen over gepraat.
Er is een speciaal hoekje ingericht in de klas met een mooie foto van hem.
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De eerste week zit er weer op! En wat waren de kinderen nerveus. Niet alleen de kinderen hoor. De juf vond het
ook heel spannend. Allemaal nieuwe kinderen. Allemaal nieuwe namen. Spannend!
De kinderen hebben alweer heel hard gewerkt. De eerste letters zijn aangeleerd. De letter i en k. Met die twee
letters kun je al het eerste woordje maken, namelijk ik. De letters hebben de kinderen ook al geschreven met echte
schrijfletters. De i vonden de kinderen erg makkelijk, maar de k vonden de meeste wel erg lastig. Voor de ouders
die thuis ook graag willen oefenen en niet weten hoe de letters geschreven worden. Er hangt een letterplaat in de
groep. Kom gerust kijken.
Met rekenen hebben we de termen meer, minder en evenveel behandeld.
De kinderen mogen na de eerste bel om 8.25 naar binnen komen. De tassen met daarin het eten en het drinken
mogen in de daarvoor bedoelde tonnen gelegd worden onder de kapstokken. Ouders zijn welkom om mee te
komen en te kijken in de groep wat hun kind allemaal al geleerd en gemaakt heeft. De tweede bel gaat om 8.30. De
lessen gaan dan beginnen. Het zou fijn zijn als alle kinderen dan ook op hun plaats zitten.
Ouders die klassenouder willen zijn dit jaar, kunnen dit doorgeven aan de leerkracht. Dan kan er snel een groepsapp
aangemaakt worden.
De kinderen mogen een etui meenemen.
Gymnastiek is op woensdag en vrijdag. De kinderen gymmen met gymkleding en gymschoenen aan. Zou u de
gymkleding in een aparte tas willen meegeven? Op vrijdag mogen de kinderen om 8.25 gelijk doorlopen naar het
gymnastieklokaal om zich daar te gaan omkleden.
26 september 19.30 is de informatieavond.
Het was een gezellige week! Fijn weekend en tot maandag.

De eerste week zit er weer op! Voor zowel de kinderen als voor de juffen was het best een beetje spannend.
Gelukkig was het na de eerste dag al minder spannend. We hebben een hele leuke eerste week gehad!
De kinderen hebben alweer heel hard gewerkt. Groep 3 heeft al de eerste letters geleerd. De letter i en k. Met die
twee letters kun je al het eerste woordje maken, namelijk ik. Met rekenen hebben we de termen meer, minder en
evenveel behandeld.
Groep 4 heeft net als groep 3 hard gewerkt. Voor hen is er ook best wat veranderd sinds vorig jaar. Ze hebben
extra vakken gekregen en de werkjes zijn wat meer geworden. Het is dus best even wennen. We hebben weer even
geoefend met splitsen en we hebben de eerste spellingscategorieën behandeld, namelijk kip en haas.
Gymnastiek is op woensdag en vrijdag. De kinderen gymmen met gymkleding en gymschoenen aan. Zou u de
gymkleding in een aparte tas willen meegeven?
Maandag 25 september is onze voorlichtingsavond. Het begint om 19.30.
Fijn weekend allemaal!

We zijn weer begonnen en de eerste week zit er al weer op. De kinderen hebben deze week al hard gewerkt in hun
nieuwe boeken en schriften. We hebben deze week onszelf getekend en we hebben ons huis met ons gezin
geknutseld.
Op woensdag 27 september is onze voorlichtingsavond. Het begint om 19.30 uur
We wensen iedereen een goed weekend.

We zijn weer begonnen, de kop is eraf! Wel even anders zo, in het andere lokaal, met een andere juf! Maar het ging
de eerste week super! We gaan er een topjaar van maken!
Woensdag 20 september om 19:00 uur is de informatieavond, het duurt ongeveer drie kwartier. Het is erg
belangrijk om hierbij aanwezig te zijn, u kunt kennismaken met juf Elske en u krijgt informatie over groep 5 en
andere zaken die van belang zijn. U kunt zich via het strookje in deze nieuwsbrief opgeven.
Op vrijdagmiddag 15 september (volgende week al) gaan we met de groep 5 tm 8 naar de “FreeRun Xperience” in
Doezum. U hebt er over kunnen lezen in deze nieuwsbrief. Hiervoor hebben we ouders/verzorgers nodig voor het
vervoer. Graag doorgeven bij juf Elske wanneer u kunt rijden. (zie voor tijden etc. in bovenstaand stukje over de
Freerun)
Het hele jaar komt meester Niels bij ons stagelopen. Hij zal op maandag en dinsdag (en af en toe een woensdag) bij
ons aanwezig zijn in de klas. We wensen Niels veel plezier bij ons in de groep!
Fijn weekend voor iedereen!
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De vakantie zit er (helaas) weer op. Met frisse moed zijn we het nieuwe schooljaar begonnen. Wel even wennen
natuurlijk; een nieuwe juf, een nieuwe meester en een nieuw lokaal en nog veel meer nieuwe dingen. Gelukkig is de
ingang nog wel hetzelfde gebleven en kunnen we nog even juf Elske gedag zeggen. Juf Epie en meester Jantinus
hebben er zin in om er een heel leuk en natuurlijk leerzaam jaar van te maken!
Op donderdag en vrijdag komt meester Dorian stage lopen bij ons in de groep.
Op woensdag 20 september vindt voor beide groepen 5 de informatieavond plaats. Tijdens deze avond kunt u
kennismaken met de leerkrachten en geven zij informatie over wat er het komende schooljaar zoal te gebeuren
staat. De aanvang is om 19.00 uur en het zal ongeveer drie kwartier duren. Via een strookje (bij deze nieuwsbrief)
kunt u zich opgeven.
In deze nieuwsbrief hebt u kunnen lezen over de “FreeRun Xperience. Op vrijdagmiddag 15 september willen we
daar graag naar toe. Nu zoeken we nog ouders/verzorgers die bereid zijn om te rijden. Graag even doorgeven aan
de meester of de juf als u ons kunt helpen.
We wensen iedereen een fijn weekend.

De eerste week van het nieuwe schooljaar is voorbij en wat hebben we er veel zin in! Dit jaar mogen wij op de
tablets werken met Snappet.
Dinsdag 26 september van 19:00 tot 20:00 uur is onze voorlichtingsavond.
De kinderen hebben allemaal het woordpakket van thema 1 mee naar huis gekregen om te oefenen. Oefen de
woorden uit het woordpakket goed met uw zoon/dochter.
N.a.v. de mail over de les 'freerunnen' op vrijdagmiddag 15 september zijn wij nog opzoek naar twee auto's.
De lijst voor de boekbesprekingen hangt aan de deur in het lokaal van groep 6A. Denkt u er aan dat uw
zoon/dochter zich inschrijft? De kinderen hebben dinsdag een formulier met informatie over de boekbespreking mee
naar huis gekregen.
Deze week hebben we leuke korte 'spelletjes' gedaan, om nog elkaar nog beter te leren kennen.

Een nieuw lokaal, twee nieuwe juffen en werken op de tablets met Snappet. Wat een nieuwe indrukken zo'n eerste
week! Maar ondanks de technische problemen aan het begin van de week, werkt nu alles prima en zijn we al hard
aan de slag geweest!
Na de gymles douchen álle kinderen. Wilt u een handdoek meegeven?
Prima eerste indrukken: we gaan er een goed en gezellig jaar van maken.
Vrijdag 15 september gaan we naar Doezum voor een clinic Freerunnen. Alleen als er genoeg chauffeurs zijn kunnen
we daaraan deelnemen. Dus geef u op! Lees ook de informatie in het algemene gedeelte van deze nieuwsbrief.
Maandag 2 oktober om 20.30 uur is informatieavond. Daarin kunt u kennismaken met de juffen en vertellen wij wat
er zoal in groep 6 en 7 op het programma staat. Dit duurt ongeveer een half uurtje.
We wensen iedereen een fijn weekend.

De kop is eraf: Een goede start van het nieuwe schooljaar. Een nieuwe en een "beetje nieuwe" juf ,een ander lokaal
en een andere buurman of buurvrouw in het lokaal.
Na enige opstartproblemen zijn we nu echt begonnen met werken aan het Snappet-programma: rekenen-, taal- en
spellinglessen en oefeningen die worden gemaakt met behulp van een tablet. De reacties zijn positief.
We gaan de kaart van Europa gebruiken. De grote wandkaart hangt vol met plakbriefjes die aangeven waar iedereen
een leuke vakantie heeft gehad.
Aanstaande maandag begint voor Annemiek Beuving haar stageperiode in onze groep. Annemiek is derde-jaars
PABO-stagiaire. We wensen haar een leerzame tijd.
De informatieavond van groep 7a staat gepland op 5 oktober en begint om 19.00 uur. We, Epie en Greet, hopen
veel ouders te mogen begroeten.
Aanstaande vrijdagmiddag hebben we een sportief evenement in Doezum. We hebben daarvoor wel vervoer nodig.
We vertrekken rond 14:00 uur en zijn rond 16:00 uur terug. Opgeven bij juf Epie.
Een fijn weekend gewenst.
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We zijn weer begonnen. Zo te horen en zien heeft iedereen een goede vakantie gehad en zijn we weer fris voor het
komende schooljaar. Dit jaar wordt een bijzonder jaar. Belangrijke gebeurtenissen voor dit schooljaar in willekeurige
volgorde: schoolreis naar Ameland, cito-eindtoets, excursies, veel lol, veel leren, Martinitoren, voortgezet onderwijs,
musical en nog veel meer. Meester Jeroen en juf Anne-Marie wensen alle leerlingen een goed nieuw schooljaar.
We beginnen goed met een melding over het eerste controledictee: woensdag 4 oktober blok 1. Een kopie met het
woordpakket is meegegeven.
Zoals er te lezen valt in het bericht van juf Odette, gaan we vrijdag 15 september naar Doezum. We doen dan mee
met de FreeRun Xperience. Graag willen we ouders vragen om de leerlingen met de auto te brengen. Graag even
doorgeven aan meester Jeroen, juf Anne-Marie of juf Odette.
Wat een heerlijk begin van het schooljaar! We hebben de tijd genomen om lekker op stoom te komen en weer te
wennen aan het dagelijkse schoolritme. We hebben er weer zin in en verheugen ons op het komende schooljaar!
We beginnen goed met een melding over het eerste controledictee: woensdag 4 oktober blok 1. Een kopie met het
woordpakket is meegegeven.
Zoals er te lezen valt in het bericht van juf Odette, gaan we vrijdag 15 september naar Doezum. We doen dan mee
met de FreeRun Xperience. Graag willen we ouders vragen om de leerlingen met de auto te brengen. Graag even
doorgeven aan meester Werner of juf Dagmar.
Graag even aanpassen in de schoolgids: de datum van de sportdag is 27 juni.
Deze week is er een email verstuurd aan alle ouders met ons administratiesysteem Parnassys. Mocht u deze mail
niet hebben ontvangen dan horen wij dat graag!
Goed weekend!

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.

O.b.s. De Nijenoert, een

school.
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