Voor uw agenda
Margemoment(en) en aangepaste schooltijden voor de maand april en mei:
Donderdag
12 april
Continurooster groep 5A en 5B
Maandagmiddag
16 april
Zonnegroep
Dinsdagmiddag
17 april
Wolkengroep
Donderdagmiddag
19 april
Sterrengroep
Koningsdag + meivakantie 27 april t/m 4 mei

maandag 9 april
15.45 uur Bovenbouwoverleg
19.30 uur OV vergadering

dinsdag 10 april

Controle drinkwater Nijenoert
Vorige week donderdag zijn twee leerlingen van onze school op eigen initiatief
naar het gemeentehuis gegaan met de vraag of het drinkwater van onze school
zou kunnen worden gecontroleerd, omdat zij twijfelen aan de zuiverheid.
Precies een week later staat er een medewerker van de gemeente Leek op de
stoep met een doos vol flesjes. In het lokaal van de betreffende leerlingen en in
de toiletruimten op de bovenverdieping en in de kleedkamers van het
gymlokaal worden monsters genomen. Toch fantastisch dat onze gemeente zo
vlot reageert op een verzoek van kinderen.
Wij zijn zeer benieuwd hoe dit verder verloopt en houden u op de hoogte.

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Aprilvakantie incl. Pasen
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

22 okt
24 dec
18 feb
19 apr
30 mei
10 juni
15 juli

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

26 okt
4 jan
22 feb
3 mei
31 mei

t/m

23 aug

13.15 uur Seizoensluiting:
Wolkengroep, groep 3B/4B, 5A en 8B
14.00 uur Seizoensluiting:
Zonnegroep, groep 6A en 8A

donderdag 12 april
12.45-14.00 uur Project ‘Scoor een boek’
voor groep 5A en 5B
15.45 uur Teamvergadering

Het rooster is ook te vinden op onze website.
Wandelen voor water
Voor de actie van groep 7 en 8 hebben de kinderen flessen nodig om het water in de rugzak te vervoeren. Dit zal in gevulde
(frisdrank-)flessen moeten. Gaan jullie vast flessen verzamelen? De totale hoeveelheid zal 6 liter moeten bedragen. Dus 3
twee-literflessen of 4 1½-liter flessen. Deze flessen moeten gevuld worden met regenwater/ afwaswater of slootwater, zodat
we tijdens onze actie geen schoon drinkwater verspillen!
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Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).

Komkommer






















Ananas

Appel

Vandaag hebben we de laatste muziek-/dansles gehad. De kinderen hebben veel ervaring opgedaan met verschillende
muziekinstrumenten. Het waren leuke lessen.
Bij de seizoensluiting gaan Jezebel, Tobias, Woijtek, Dani, Anouk en Noud meedoen van groep 2 en van groep 1
doen mee Lieke, Robin, Kayleigh, Savannah, Steyn en Tessa. Het gaat over de lente.
Leefstijl: Deze week en volgende week gaat het over: Samen in een huis. Wie wonen er bij jou in huis. Kunnen kleine
kinderen alleen in een huis wonen; wonen er ook huisdieren. Wie gaat er wel eens logeren? Zijn de dingen daar
anders dan bij jou thuis?

Vandaag hebben we de laatste muziek-/dansles gehad. De kinderen hebben veel ervaring opgedaan met verschillende
muziekinstrumenten. Het waren leuke lessen.
Ook meester Silvan was donderdag voor de laatste keer in onze klas. Hij zegt veel geleerd te hebben over kleuters.
Veel plezier straks in groep 5 bij meester Jantinus.
De papa van Fleur nam donderdagmiddag een verrassing mee naar school. Een echte kip die we konden aaien. Ze
mocht even op de groepstafel lopen en tot hilariteit van de kleuters ging ze daar ook op poepen! Fleur was een
echte juf. Ze gaf beurten en antwoordde op alle vragen van de kinderen.
Leefstijl: Als je naar de basisschool gaat kun je best al veel. Daar hebben we over gepraat. Juf heeft ook een versje
voorgelezen: Ik ben echt wel trots op mij! Ik kan al veel, ik was mijn handen, ik fiets, ik schommel, poets mijn tanden.
Ik kleed me aan en ook weer uit, ik verf en teken, eet mijn fruit. Ik zing en klap en dans erbij. Ja, ik ben ECHT wel
trots op mij!
We zijn natuurlijk druk bezig met het oefenen voor de seizoensluiting van aanstaande dinsdagmiddag. Jezelf
presenteren is best wel spannend. Dat doen we ook vaak even in de groep. Welk kind durft alleen of in een klein
groepje een liedje te zingen, een dansje te maken of een stukje voor te spelen? Ook dit is een onderdeel van de
methode leefstijl.
Sylvan, Amy, Tara, Fleur en Vera zijn aan het oefenen met een kikkerliedje. Roel, Tim, Mika, Youssef en Delice gaan
een aftelversje opzeggen voor de seizoensluiting. Veel succes hoor!

We werken over de boerderij. We kennen de namen van de vader en moeder dieren ( kip-haan/ koe-stier/ merriehengst, enz.). Knap hoor!!
Liedje: knor, knor, knor wat rol je door de modder. Knor, knor, knor wat ben je toch weer vies!!
Leefstijl: We hebben het gehad over er anders uit zien en plagen. Thema boeken: Rikki en Kippiekip wil samen
spelen. En waar ben je goed in, en wat kun je nog niet zo goed. Leuk om te horen wat kinderen daar over vertellen.
Bv. Goed in tekenen, fietsen, zwemmen, knutselen, aardig zijn en paardrijden.
Vandaag hebben we de laatste muziek-/dansles gehad. De kinderen hebben veel ervaring opgedaan met verschillende
muziekinstrumenten. Het waren leuke lessen.

I.v.m. de afwezigheid van juf Ankie door ziekte staat er niets in de nieuwsbrief.
Goed weekend.
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Iedereen heeft een sticker behaald voor de tafel van 5, super!
Dinsdag 10 april is de seizoensluiting om 13.15 uur. De kinderen die mee doen hebben een briefje mee naar huis
gekregen.
Groep 3 heeft deze week woorden als vla, la, vlo en sla geleerd. Met rekenen hebben we geleerd om sommen uit te
rekenen met behulp van een getallenlijn.
Groep 4 heeft flink geoefend met klokkijken, keersommen, verhaaltjessommen en geldsommen. Aanstaande
maandag is de toets. Vooral klokkijken vinden sommige kinderen nog best lastig. Op www.klokrekenen.nl kunnen
jullie ook thuis eventueel handige werkbladen printen om te oefenen!
Met taal heeft groep 4 het gehad over emoties. We weten nu hoe je je voelt als je angstig, teleurgesteld of verrast
bent.
Fijn en zonnig weekend!
Volgende week dinsdag heeft Sem zijn spreekbeurt. Donderdagmorgen Michelle en donderdagmiddag Janine.
Volgende week overhoren we de tafel van 10 en 5 voor de kinderen die nog niet geweest zijn.
Met Leefstijl zijn we bezig met het onderwerp goed luisteren naar elkaar. Hoe doe je dat en wanneer gaat dat
minder goed.
Goed weekend
Dinsdag 10 april is de seizoensluiting om 13.15 uur. De deelnemende kinderen hebben een briefje mee naar huis
gekregen.
Het controledictee over woordpakket 6 is op dinsdag 17 april. We zijn begonnen met spelling van de werkwoorden.
In dit dictee komt de IK-VORM van het werkwoord aan de orde. Bijv. Schrijf de ik-vorm op van dragen. Verder
wordt veel aandacht besteed aan de S – Z en de F – V (scherf – scherven, vaas – vazen)
Donderdag 12 april is de afsluiting van het project 'Scoor een boek'. De afsluiting vindt plaats op het sportveld in
Niekerk, omdat daar geen gelegenheid is om je om te kleden is het verstandig dat de kinderen in sportkleding naar
school komen. We vertrekken om 12.15 uur. Van te voren eten we ons lunchpakketje. De afsluiting duurt tot circa
14.00 uur. Als we daarna weer op school zijn, ben je vrij. We hebben helaas nog maar twee auto's. Wie kan
ons helpen? Graag even contact opnemen met juf Elske of juf Vera. Alvast bedankt!
Met Leefstijl zijn we afgelopen periode bezig geweest met het thema 'Vertrouw op mij'. Het ging met name over
zelfvertrouwen. Samen onderzoeken wat je allemaal al kunt en wat je leuk vindt om te doen. Ook hebben we
gekeken naar wat onze wensen zijn. Wensen voor jezelf, voor een ander en voor de groep. Tevens hebben we het
gehad over irritaties. Hoe voorkom je deze en hoe spreek je dit uit naar een ander? Zeer nuttige thema's allemaal.
Wij wensen iedereen een heel goed weekend!
Donderdag 12 april is de afsluiting van het project "Scoor een boek". Deze is op het sportpark in Niekerk. We
vertrekken om 12.15 uur van de parkeerplaats bij school. Zorg dat je je sportkleding al aan hebt (er is daar geen
gelegenheid om je om te kleden.) We nuttigen van tevoren ons meegebrachte lunchpakket. De activiteiten duren tot
ongeveer 14.00 uur. Als we daarna weer op school zijn, ben je vrij. Echter..... we hebben nog niet voldoende
vervoer. We komen momenteel nog 5 auto's te kort. Kunt u ons helpen? Neem dan even contact op met
meester Jantinus.
Het dictee over woordpakket 6 is op dinsdag 17 april. We zijn begonnen met de spelling van de werkwoorden. In
dit dictee komt de IK-VORM van het werkwoord aan de orde. Bijv. Schrijf de ik-vorm op van dragen. Verder wordt
veel aandacht besteed aan de S – Z en de F – V (scherf – scherven, vaas – vazen)
Met Leefstijl zijn we tegenwoordig bezig met het omgaan met boosheid. Hoe reageer je als je boos bent en hoe zou
dat misschien beter kunnen.
Gisteren hebben we afscheid genomen van onze stagiaire Eline. We willen haar bedanken voor haar inzet en wensen
haar veel succes in de volgende groep.
We wensen iedereen een fijn weekend.



Deze week is het controle dictee van thema 6 afgenomen, de scores staan in Parnassys. De kinderen krijgen
volgende week nieuwe woordpakketten mee van thema 7.
 De toets van Naut is geweest, u vindt de scores terug in Parnassys.
 Bij rekenen leren we hoe je een lijngrafiek en een staafgrafiek af moet lezen. Ook leren we het lezen van een
kalender en de kwartalen.
Vervolg groep 6A op de volgende pagina.
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Vanmorgen is er een kort bezoek op school geweest i.v.m. het project 'Anna van Ewsum'. Groep 6A krijgt op vrijdag
13 april een gastles over dit project en op donderdagochtend 26 april gaan wij op de fiets naar de borg Nienoord.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind donderdag 26 april, in de ochtend, op de fiets naar school komt?
Bij Leefstijl hebben we het gehad over 'excuses maken' op de ''goede'' manier. Zeg je alleen sorry of geef je er een
uitleg bij? Hoe voelt iemand zich die een foutje heeft gemaakt en hoe kun je het best met fouten omgaan? Ook
hebben we het samenwerk en overlegspel met idolen gespeeld. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!
Wij wensen iedereen een goed weekend!

Woensdag hebben we de topo-toets en de taaltoets gemaakt. Allebei naar volle tevredenheid. De scores staan in
Parnassys. Ook de scores van het controle dictee staan erin.
Voor groep 7B: We willen de leerlingen en ouders nog even helpen herinneren aan de actie Wandelen voor Water.
Graag zo veel mogelijk sponsors scoren !!!
Voor deze actie hebben de kinderen flessen nodig om het water in de rugzak te vervoeren. Dit zal in gevulde
(frisdrank-)flessen moeten. Gaan jullie vast flessen verzamelen? De totale hoeveelheid zal 6 liter moeten bedragen.
Dus 3 twee-literflessen of 4 1½-liter flessen. Deze flessen moeten gevuld worden met regenwater/ afwaswater of
slootwater, zodat we tijdens onze actie geen schoon drinkwater verspillen!
Wij hebben inmiddels 10 'doelpunten' gescoord door rustig en gezellig samen te werken. Onze beloning was een
extra speelkwartiertje buiten. Dik verdiend!
Vanmiddag doen we mee met de zwerfvuilactie. Hopelijk wordt er net als voorgaande jaren veel afval opgehaald.
Samen met de andere klassen uit de bovenbouw wordt de buurt rond de school flink opgeruimd.

Voor de actie van groep 7 en 8 hebben de kinderen flessen nodig om het water in de rugzak te vervoeren. Dit zal in
gevulde (frisdrank-)flessen moeten. Gaan jullie vast flessen verzamelen? De totale hoeveelheid zal 6 liter moeten
bedragen. Dus 3 twee-literflessen of 4 1½-liter flessen. Deze flessen moeten gevuld worden met regenwater/
afwaswater of slootwater, zodat we tijdens onze actie geen schoon drinkwater verspillen!
Natuurlijk is het belangrijk dat we zoveel mogelijk sponsoren verzamelen. Op de intekenlijst is vast nog ruimte om je
aan te melden als sponsor van je kind. Familieleden, buren, vrienden, collega's van vader of moeder... Iedere donatie
is welkom.
Het proefwerk natuur en techniek is erg goed gemaakt. Prachtige , hoge cijfers. Compliment!
Om te oefenen voor het aardrijkskundeproefwerk hebben we naar aanleiding van filmpjes en informatie uit het boek
een "mindmap" gemaakt. Een mindmap is een vorm van samenvatting over de inhoud van een thema. De mindmap is
meegegeven naar huis. Die kan naast de tekst-samenvatting worden gebruikt om thuis te oefenen. Aanstaande
maandag wordt het proefwerk afgenomen.
Maandag gaat ook het volgende woordpakket (nr 6) mee naar huis. Het controledictee is aan de beurt op donderdag
19 april.
Een gezellig weekend gewenst.

Ook groep 8a doet vanmiddag mee met de jaarlijkse Zwerfvuilactie. Hopelijk wordt er net als voorgaande jaren veel
afval opgehaald. Samen met de andere klassen uit de bovenbouw wordt de buurt rond de school flink opgeruimd.
Dinsdag 10 april om 14.00 uur doen er een aantal leerlingen mee aan de Seizoensluiting.
We willen de leerlingen en ouders nog even helpen herinneren aan de actie Wandelen voor Water. Graag zo veel
mogelijk donateurs scoren !!! Het is voor een prima doel.
Voor deze actie van groep 7 en 8 hebben de kinderen flessen nodig om het water in de rugzak te vervoeren. Dit zal
in gevulde (frisdrank-)flessen moeten. Gaan jullie vast flessen verzamelen? De totale hoeveelheid zal 6 liter moeten
bedragen. Dus 3 twee-literflessen of 4 1½-liter flessen. Deze flessen moeten gevuld worden met regenwater/
afwaswater of slootwater, zodat we tijdens onze actie geen schoon drinkwater verspillen!
Toetskalender : gesch. Ma. 9 april hfdst. 4 / dictee spelling vr. 13 april hfdst. 6 / DONDERDAG 26 APRIL TOPO
Afrika.
Leefstijl. Hoofdstuk 4 is afgerond. Er werd gesproken en gewerkt met het thema: Ik vertrouw op mij, het
zelfvertrouwen. Enige onderwerpen waren: wat heb je tot nu toe geleerd in je leven? Wat wil je nog leren voordat
je achttien bent? Wat is positief denken? Het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Hoe spreek je jezelf
moed in? Wat is verantwoordelijkheid en wat betekent dit in de praktijk? En wat heeft dit laatste te maken met
zelfvertrouwen?
Allen een mooi en warmer lenteweekend gewenst.
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Vanmiddag doet ook onze groep mee aan de zwerfvuilactie. We hopen flink wat afval te verzamelen, waardoor onze
buurt weer een stuk schoner is.
Voor de actie van groep 7 en 8 hebben de kinderen flessen nodig om het water in de rugzak te vervoeren. Dit zal in
gevulde (frisdrank-)flessen moeten. De totale hoeveelheid zal 6 liter moeten bedragen. Dus 3 twee-literflessen of 4
1½-liter flessen. Deze flessen moeten gevuld worden met regenwater/ afwaswater of slootwater, zodat we tijdens
onze actie geen schoon drinkwater verspillen. Flessen met sap o.i.d. mogen om die reden dus ook.
Met Leefstijl hebben we het gehad over rechillen; oftewel het reguleren van spanning en zenuwen. Hierbij doen we
bewegings- en ademhalingsoefeningen. Heel bruikbaar zo vlak voor de cito-eindtoets. ;)
Komende dinsdagmiddag doen wij mee aan de seizoensluiting. De ouders van de kinderen die meedoen zijn zoals
gewoonlijk van harte welkom. Wij doen mee met de optredens die starten vanaf 13:15 uur.
Toetskalender : gesch. ma. 9 april hfdst. 4 / dictee spelling vr. 13 april hfdst. 6 / donderdag 26 april topo Afrika.

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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