Voor uw agenda
Margemoment(en) en aangepaste schooltijden voor de maand april:
Paasweekend
30 maart t/m 2 april
Maandagmiddag
16 april
Zonnegroep
Dinsdagmiddag
17 april
Wolkengroep
Donderdagmiddag
19 april
Sterrengroep
Koningsdag + meivakantie 27 april t/m 4 mei

maandag 2 april
Tweede Paasdag

dinsdag 3 april
13.00 uur Overleg IB-directie
15.45 uur Onderbouwoverleg

woensdag 4 april
13.00 uur Teamvergadering
13.30 uur ICT vergadering

donderdag 5 april
groep 7 Theoretisch verkeersexamen
15.45 uur Middenbouwoverleg

Lieve kinderen en ouders,
Langs deze weg wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor de ontzettend lieve woorden en leuke presentjes die ik op mijn
laatste schooldag heb ontvangen. Ik denk met veel plezier terug aan de leuke tijd die ik samen met jullie heb mogen beleven.
Het ga jullie goed!
Liefs,
Juf Epie
Prikborden extra gezekerd
Woensdag is in één van de lokalen een prikbord pardoes van de wand gevallen. Dat was heel erg schrikken voor de kinderen,
die daar vlak bij in de buurt zaten. Gelukkig zijn er geen kinderen gewond geraakt.
Onze conciërge heeft diezelfde middag alle prikboren in school gecontroleerd en voorzien van extra bevestigingsmateriaal.
Koningsspelen oproep voor hulp
Op vrijdagochtend 20 april gaan we in verband met de nationale koningsspelen in en
rond de school bezig met een gezellig en actief programma.
De groepen 1 en 2 hebben hun eigen programma en de groepen 3 tot en met 6
hebben een eigen programma. De groepen 7 en 8 gaan doen op vrijdagochtend de
20e mee met de actie Wandelen voor Water
Het zou heel fijn zijn als we deze dag een beroep kunnen doen op veel ouders, die we dan in kunnen zetten als spelleider of
groepsleider.
Kunt u meehelpen dan zou het fijn zijn als u zich zo spoedig mogelijk opgeeft.
Ouders van groep 3 t/m 6 per mail bij Odette (o.hamers@quadraten.nl)
We hopen op veel enthousiaste ouders.
Alvast bedankt
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HALLO ALLEMAAL WAT FIJN DAT JE DIT LEEST .....!
Om maar met de deur in huis te vallen ... We zijn dringend op zoek naar nieuwe leden voor de Ouder Vereniging. Er zullen
de komende maanden 3 leden aftreden, omdat hun jongsten inmiddels groep 8 hebben bereikt. Het is een leuke gezellige
groep die (tot nu toe) alleen uit dames/moeders bestaat. Dus mannen/vaders laat dit een uitnodiging zijn ....We regelen als
OV heel veel dingen in en rondom school. Van High tea tot wandel4daagse , van Sinterklaas tot paaseieren. Hoe meer leden
hoe meer vreugd en hoe beter je de taken kunt verdelen. En nee , het kost niet veel tijd , het is niet moeilijk, maar het levert
je wel enorme betrokkenheid en waardering op. Wil je nog informatie dan kun je ons altijd “aanschieten” op school of even
bellen. Op de website onder het kopje OV kun je ook veel informatie vinden. Ook mag je 9 April bij onze vergadering
aanwezig zijn als je wilt “proeven” wat we zoal doen. Meld je je dan van te voren even bij me aan? We hopen op reacties en
dat we binnenkort nieuwe leden mogen aankondigen in de nieuwsbrief.
Namens de OV ,Marloes Knol Voorzitter.
Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).

KIWI







APPEL

SINAASAPPEL

De kinderen hebben paasmandjes met paaseitjes mee naar huis genomen. Ze hebben mooie kleurplaten gemaakt
voor op de mandjes.
De paashaas, de paashaas die is weer in het land en aan zijn ene pootje daar hangt een grote mand. Die mand zit vol
met eieren bim bam beieren en volgend jaar komt hij weerom bim bam bom.
In het speellokaal hebben we een gymles gedaan met als onderwerp Pasen. Bewegingsvormen en een
fantasiespelletje.
Voor iedereen Prettige Paasdagen!




Welkom voor Xavi Dik. We wensen je alvast een hele fijne verjaardag toe en hopen dat je een leuke tijd op de
Nijenoert zult hebben.
We hebben deze week verder gewerkt over Pasen en de mandjes met lekkere eitjes zijn uitgedeeld.
Iedereen een fijn paasweekend gewenst!




Welkom bij ons in de groep Lotte Molenaar.
Een gezellig paasweekend gewenst!



Dat was weer een kort weekje. Dinsdagmiddag marge en vrijdag vrij. Gelukkig wordt er nog steeds hard gewerkt en
hebben de kinderen weer veel nieuwe dingen geleerd. Zo weten ze dat je mooi met een I schrijft aan het eind en
niet met een j.
Met rekenen zijn we begonnen met het pijlenschema. Stappen van 10 en van 1 erbij zijn behandelend.
Vandaag hebben we afscheid genomen van Tim! Tim gaat volgende week starten op 't Hoge Holt in Roden. Heel veel
plezier Tim. We gaan je missen!
Fijne paasdagen.








Er zijn al veel kinderen die een sticker hebben verdiend voor de tafel van 5. Volgende week gaan we hier mee
verder.
De eerste spreekbeurten zijn geweest, super! Volgende week gaan we hier mee verder.
We hebben deze week flink geoefend met de spellingregels. Groep 3 en 4 hebben woensdag een spel gedaan met
alle moeilijke regels en ook donderdag zijn we hier mee aan de slag gegaan.
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Het woordpakket van thema 6 is mee naar huis. De datum van het dictee volgt later.
Fijne Paasdagen!







Juf Jolanda was dinsdag en woensdag ziek. We wensen haar van harte beterschap!
Dinsdag heeft Kian zijn spreekbeurt en donderdag Michelle.
We gaan volgende week weer verder met de tafels overhoren. Nog even flink oefenen dus.
Maandag tweede Paasdag zijn we vrij.
We wensen iedereen fijne Paasdagen.



A.s. dinsdagmiddag doet meester Niels (stagiaire) een verzorgingsles over tandenpoetsen. Graag deze dag uw kind
een tandenborstel en tandpasta meegeven! Dus: dinsdagmiddag 3 april tandenborstel + tandpasta mee!
Wegens het vertrek van juf Epie zal juf Elske de lessen voor groep 7 gaan verzorgen op vrijdag. Dat betekent dat
vanaf 1 april juf Elske maandag, dinsdag en donderdag voor groep 5 zal staan. Juf Vera zal op de woensdag en op de
vrijdag aanwezig zijn.
Donderdag 5 april is de geschiedenis toets over thema 3.
Donderdag 29 maart is het woordpakket 6 meegegeven om thuis te oefenen. De categorieën [MOLEN en
MOLLEN] zijn lastig. Daar komt nu een nieuwe categorie bij [GRIJZE MUIZEN]. Het gaat daarbij om de F-V en de
S–Z wisseling. Tevens beginnen we in het nieuwe blok met werkwoordspelling. Het gaat hierbij om de IK – VORM
van het werkwoord. Wanneer het dictee is, wordt in de nieuwsbrief vermeld. (waarschijnlijk in week 15)
Op donderdag 12 april vindt de afsluiting van het project "Scoor een boek" plaats. Deze wordt gehouden op het
sportpark in Oldekerk. De aanvang is om 12.45 uur en om 14.00 uur is het afgelopen. We gaan dan volgens een
continurooster werken. Dat betekent: lunchpakketje mee naar school. We eten in de klas, daarna gaan we naar
Oldekerk. Na afloop van de festiviteiten kunnen de kinderen naar huis. Meer informatie komt in de nieuwsbrief van
volgende week. Om daar te komen doen we een beroep op de ouders om ons te helpen met het vervoer van en
naar Oldekerk. Als u ons van dienst kunt zijn, dan graag even een berichtje naar juf Elske of juf Vera.
Wij wensen iedereen fijne paasdagen toe!
























Dat was wel even schrikken toen woensdagmorgen een prikbord spontaan van de muur viel. Gelukkig is er niemand
gewond geraakt. Alle borden zijn inmiddels nagekeken en nog eens extra goed aan de muur bevestigd, zodat ons dit
niet nog een keer zal gebeuren.
Donderdag 29 maart is het woordpakket 6 meegegeven om thuis te oefenen. De categorieën [ MOLEN en
MOLLEN] blijven moeilijk. De nieuwe categorie [ GRIJZE MUIZEN] is ook erg lastig. Het gaat daarbij om de F-V en
de S – Z verwisseling. Bovendien beginnen we in dit blok met de werkwoordspelling.
Aan de orde komt de IK – VORM van het werkwoord. Wanneer het dictee is wordt in de nieuwsbrief vermeld.
(waarschijnlijk in week 15)
Op donderdag 12 april vindt de afsluiting van het project "Scoor een boek" plaats. Deze wordt gehouden op het
sportpark in Oldekerk. De aanvang is om 12.45 uur en om 14.00 uur is het afgelopen. We gaan dan volgens een
continurooster werken. Dat betekent: lunchpakketje mee naar school. We eten in de klas, daarna gaan we naar
Oldekerk. Na afloop van de festiviteiten kunnen de kinderen naar huis. Meer informatie komt in de nieuwsbrief van
volgende week. Om daar te komen doen we een beroep op de ouders om ons te helpen met het vervoer van en
naar Oldekerk. Als u ons van dienst kunt zijn, dan graag even een berichtje naar meester Jantinus.
We wensen iedereen een heel fijn paasweekend.
Aanstaande donderdag wordt het controle dictee afgenomen, de woordpakketten nog even goed oefenen dus!
De topotoets is geweest.
Nog niet alle rapporten zijn terug op school, graag aankomende week alle rapporten bij de leerkrachten van groep
6a inleveren.
We zijn begonnen met het flitsen van de tafels van 6, 7, 8 en 9. Ook graag thuis blijven oefenen.
Aanstaande dinsdag wordt de toets van Naut afgenomen.
Een aantal leerlingen hebben een rekenpakketje mee naar huis gekregen van blok 8 (om te oefenen). Dit hoeft niet
mee terug naar school.
Op vrijdag 6 april gaan we samen met de groepen 6 t/m 8 zwerfvuil zoeken en inzamelen. Van 13.00 t/m 13.45 gaan
we de wijk in. Welke ouders willen meewerken met deze ZWERFVUILACTIE? Graag melden bij de leerkracht.
Voor nu een heel fijn paasweekend gewenst!
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We hebben een gastles gehad over de actie 'Wandelen voor Water". De kinderen hebben een sponsorformulier
meegekregen. Ze kunnen nu op zoek naar sponsors. Tot 13 april (twee weken) hebben ze hiervoor de tijd. In de
week daarna kan het geld en de sponsorformulieren ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.
Op woensdag 4 april hebben we de topotoets.
Volgende week donderdag op 5 april is het theoretisch verkeersexamen én het dictee over woordpakket 6.
Op vrijdag 6 april gaan we samen met de groepen 6 t/m 8b zwerfvuil zoeken en inzamelen. Van 13.00 t/m 13.45 gaan
we de wijk in. Welke ouders willen meewerken met deze ZWERFVUILACTIE?
Wij wensen iedereen fijne paasdagen.
De afgelopen dagen lag de focus tijdens de werklessen op werktempo en snelheid. Dus: Hoe gebruik je je tijd
effectief als je werkt en hoe los je lastige opdrachten in je taak op. Concentratie, overzicht houden en elkaar helpen
spelen daarbij een grote rol.
Ook wij hebben een gastles gehad over de actie: "Wandelen voor water". We gaan geld inzamelen voor de aanleg
van waterputten in Liberia. Een prima actie, die is aangevraagd door de leerlingenraad. Op koningsdag gaan we 6 km
lopen met zes liter water in een rugzak. Op die manier kunnen we ervaren wat kinderen uit landen als Liberia
moeten doen om aan schoon water te komen. De sponsorformulieren worden donderdag meegegeven. De
kinderen hebben twee weken de tijd om zoveel mogelijk sponsoren en geld te verzamelen. Op 12 april gaan de
formulieren het geld mee naar school en wordt alles ingeleverd bij juf Greet.
Donderdag is de Naut-toets afgenomen.
Dinsdag gaat de samenvatting van de aardrijkskundetoets mee naar huis.
Op donderdag 5 april wordt het theoretisch verkeersexamen afgenomen. Elke dag besteden we even tijd aan
verkeer en worden vragen beantwoord, regels nog eens uitgelegd of wordt er geoefend. Goed om te zien dat veel
kinderen thuis al oefenen met de oefenexamens!.
Nienke vertegenwoordigt onze groep in de leerlingenraad. Ze is gevraagd om onze school te vertegenwoordigen in
het leerlingenparlement, de leerlingenraad van alle Quadratenscholen.
Prettige Paasdagen!.
We hebben een gastles gehad over de actie 'Wandelen voor Water". De kinderen hebben een sponsorformulier
meegekregen. Ze kunnen nu op zoek naar sponsors! Op Koningsdag 6 kilometer wandelen met een rugzak met 6
liter 'water'.
De woordenschattoets en de AK hfdst 11 toets is afgenomen. En over het algemeen best goed gemaakt. Onze
complimenten!!
Op vrijdag 6 april gaan we samen met de groepen 6 t/m 8b zwerfvuil zoeken en inzamelen. Van 13.00 t/m 13.45 gaan
we de wijk in. Welke ouders willen meewerken met deze ZWERFVUILACTIE? Graag doorgeven aan meester
Jeroen
Nog even de data voor de volgende geplande toetsen: Geschiedenis hfdst. 4 op maandag 9-03 en Controledictee
spelling hfdst. 5 op vr. 13-03
We wensen iedereen fijne Paasdagen.

We hebben een gastles gehad over de actie 'Wandelen voor Water". De kinderen hebben een sponsorformulier
meegekregen. Ze kunnen nu op zoek naar sponsors. Tot 13 april (twee weken) hebben ze hiervoor de tijd. In de
week daarna kan het geld en de sponsorformulieren ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.

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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