Voor uw agenda
Margemomenten en vakantie voor de maand april en mei:
Maandagmiddag
16 april
Zonnegroep
Dinsdagmiddag
17 april
Wolkengroep
Donderdagmiddag
19 april
Sterrengroep
Koningsdag + meivakantie
27 april t/m 4 mei
Hemelvaartsweekend
10 mei t/m 13 mei
Pinkstervakantie
21 mei

maandag 16 april
Margemiddag Zonnegroep

dinsdag 17 april
Centrale Eindtoets groep 8
Margemiddag Wolkengroep

Laatste EU-fruitlevering
De komende week krijgen de kinderen voor de laatste keer gratis fruit
aangeboden. Hopelijk hebben ze er van genoten. De levering voor de komende
week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde):

woensdag 18 april
Centrale Eindtoets groep 8

donderdag 19 april
Centrale Eindtoets groep 8
Margemiddag Sterrengroep

vrijdag 20 april
Koningsspelen
Groep 7 en 8 Actie Wandelen voor Water

Verse augurk

Peer

Sinaasappel

Oproep meiden
Het Nederlands elftal (vrouwen) heeft deze week weer eens van zich laten spreken.
Deelname aan het WK is bijna zeker.
Aanvulling vanuit de jeugd is welkom. VEV’67 vraagt daarom meiden tussen 9 en 12
jaar te komen naar de Vriendinnendag. Zie poster hiernaast.
Wellicht speel jij over 15 jaar ook in een oranje tenue.
Versiercommissie
Met veel energie hebben de ouders van de versiercommissie woensdagochtend jl.
de school weer een ander aanblik gegeven. Het zijn de Italiaanse weken. Bedankt
voor jullie creativiteit.

Wandelen voor water
Volgende week vrijdag is het dan zover. Groep 7 en 8 van de Nijenoert gaan Wandelen voor Water. 85 leerlingen gaan 6 km
lopen met 6 liter water op de rug. We zijn gesponsord door vele familieleden en bekenden, waarvoor hartelijk dank. Het
totale bedrag is nog niet bekend, maar dat maken we in de volgende nieuwsbrief bekend. We starten met veel lawaai om 8.45
vanaf het schoolplein en verwachten om rond 11.15 uur weer terug te zijn bij school, om dan af te sluiten met de
koningsdans. We hopen op een schitterende wandeling met prachtig weer.
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Koningsspelen
Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen. De groepen 7 en 8 zullen deze dag gaan wandelen voor water (zie hierboven). Wij
willen dit thema graag iets breder trekken en ook tijdens onze koningsspelen toepassen. Daarom zullen wij deze dag geen
gebruik maken van plastic bekertjes en zullen we enkel water schenken. Om dit te kunnen realiseren is het de bedoeling dat
de leerlingen van groep 3 t/m 6 een beker of bidon meenemen deze dag. Het is handig om deze te voorzien van naam en klas.
De kinderen hoeven verder geen eten mee te nemen. De groepen 1 en 2 nemen gewoon hun eigen eten en drinken mee.
Net als voorgaande jaren zouden wij het erg leuk vinden als jullie verkleed komen in de sfeer van de koningsspelen. Ook zijn
ouders, opa's, oma's, etc. weer van harte welkom om 11.40 op het plein om onze koningsdans te komen aanschouwen.
Mocht u nog willen helpen, hulp is altijd welkom! Graag aanmelden bij juf Odette via o.hamers@quadraten.nl . We hopen op
een gezellige, sportieve en zonnige dag! Graag tot dan!








Maandagmiddag 16 april vrij i.v.m. een margemiddag. Veel plezier op de Nijenoert gewenst!
De kleuters hebben gisteren genoten van de leuke voorstelling "Gekke Buren".
Welkom in onze groep: Robin Meyer en Meike Hut.
De seizoensluiting was heel geslaagd. De kinderen deden het heel goed!!
De kinderen zijn al druk aan het werk voor Moederdag. (Verrassing!)
Vrijdag koningsspelen. Zie bovenstaande informatie hierover!!







Welkom voor Maaike Kleinman. Heel veel plezier op de Nijenoert gewenst!
De seizoensluiting was leuk en de kinderen die mee deden hebben het super goed gedaan!
Gisteren hebben alle kleuters genoten van de theatervoorstelling "Gekke buren".
Dinsdagmiddag 17 april heeft de Wolkengroep vrij i.v.m. een margemiddag.
We werken over de boerderij en hebben dit liedje geleerd:
Vies klein varkentje je moet in bad
Modder op je staartje en modder op je gat
Ik zal je even wassen, ik maak je lekker nat
Vies klein varkentje je moet in bad.
Vrijdag koningsspelen. Zie bovenstaande informatie hierover!!















Welkom bij ons in de groep Sophie Biezemans. Veel plezier op de Nijenoert gewenst!
Gisteren hebben we gekeken naar de leuke voorstelling "Gekke buren". We kregen na afloop het leuke prentenboek
de gekke buren.
Donderdagmiddag 19 april marge middag!!
Vrijdag koningsspelen. Zie bovenstaande informatie hierover!!

De weken vliegen voorbij. Deze week hebben we kern 9 afgerond van taal en blok 8 van rekenen. We zijn nu bezig
met het herhalen van alle spellingsregels die de kinderen geleerd hebben. Er hangt een woordspin met alle
spellingsregels op het bord. Hier hebben de kinderen veel steun aan.
Donderdag hebben de kinderen gewerkt met spiegels. Ze moesten spiegelen. Heel erg leuk om te zien hoe snel de
kinderen dit oppikken (als ze niet afgeleid werden door hun eigen spiegelbeeld :-) )
Leefstijl; In groep 3A leren de leerlingen elke maandagmiddag over emoties. De kinderen zijn begonnen met het
leren van de vier basisemoties. Vervolgens zijn we gaan kijken wanneer de leerlingen zich boos, bedroefd, blij en
bang voelden. De kinderen konden goed vertellen hoe zij zich voelden en de reden hierbij. We zijn ook bezig gegaan
met wat emoties met ons lichaam doen. De laatste les hebben we elkaar tips gegeven voor als je boos bent. Een
paar van deze tips waren afkoelen, een roos plukken, tot 10 tellen of even diep uitzuchten. In de volgende lessen
wordt er besproken wat je moet doen als je ruzie hebt en we gaan het hebben over wat vrienden zijn inhoud.
Uiteindelijk kunnen de kinderen elkaar helpen en elkaar complimenten geven.
We zijn deze week gestart met het doel: wij kunnen heel goed fluisterend werken. De kinderen kunnen aan Zoem
de Bij zien hoe goed het gaat. Zit Zoem op de blauwe of groene bloem dan gaat het heel goed. Vliegt Zoem naar de
gele of rode bloem dan is de groep niet meer aan het fluisteren. De kinderen zijn heel gemotiveerd!
Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen. Zoals al eerder in deze nieuwsbrief te lezen stond gaan we geen gebruik
maken van plastic bekertjes. Daarom vragen we aan ieder kind om een beker of bidon mee te nemen (voorzien van
naam en klas).
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Deze week hebben we geoefend met de spellingsregels van de afgelopen periode. Groep 3 heeft geoefend met aai,
ooi en oei. En ook woorden die eigen op een lange klank, maar we schrijven met een a, e of o. Groep 4 heeft
geoefend met eeuw, uw en ieuw woorden. Dit gaat steeds beter.
Groep 4: Woensdag 18 april is het controledictee van woordpakket 6. Nog even goed oefenen dus.
Sommige kinderen vinden klokkijken nog best lastig en vragen naar extra werk om thuis mee te oefenen. Op de
website www.klokrekenen.nl kunt u ook thuis werkbladen printen met allerlei klokkensommen.
Groep 4 is deze week begonnen met het leren van de tafel van 4. Binnenkort zullen de kinderen weer een papier
mee naar huis krijgen om hier ook thuis mee te oefenen.
Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen. Zoals al eerder in deze nieuwsbrief te lezen stond gaan we geen gebruik
maken van plastic bekertjes. Daarom vragen we aan ieder kind om een beker of bidon mee te nemen (voorzien van
naam en klas).
Fijn weekend!
Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen. Zoals al eerder in deze nieuwsbrief te lezen stond gaan we geen gebruik
maken van plastic bekertjes. Daarom vragen we aan ieder kind om een beker of bidon mee te nemen (voorzien
van naam en klas).
Op dinsdag houdt Jan zijn spreekbeurt en op donderdag Romee.
De rest van het jaar komt er op maandag en woensdag een student, meester Erwin, van de topopleiding PABO bij
ons stage lopen.
De kinderen krijgen vandaag de tafel van 4 mee naar huis om te oefenen. Na de meivakantie gaan we overhoren.
Een aantal kinderen krijgt ook een extra rekenblad mee om thuis nog mee te oefenen..
Het woordpakket Blok 6 wordt vandaag meegegeven. Het dictee is op woensdag 25 april. Even goed oefenen
dus.
Aankomende dinsdag 17 april is het controledictee over woordpakket 6.
Afgelopen dinsdag hebben een aantal dames en heren van groep 5 een geweldige seizoensluiting gegeven. De
kinderen hadden een complete Freek Vonk show bedacht inclusief rap, toneelstukje en quiz. Super gedaan!
Met rekenen zijn we bezig met het maken van grote keer sommen als 5 x 23. Hierbij splitsen we de som in 5 x 20
en 5 x 3. Het is handig om de tafels dan goed te kennen. Blijven oefenen!
Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen. Zoals al eerder in deze nieuwsbrief te lezen stond gaan we geen gebruik
maken van plastic bekertjes. Daarom vragen we aan ieder kind om een beker of bidon mee te nemen (voorzien van
naam en klas).
Een heel fijn en zonnig weekend toegewenst!
Dinsdag 17 april is het dictee over woordpakket 6.
Vrijdag 13 april is de samenvatting van NAUT (natuur en techniek) meegegeven. De toets hierover vindt plaats op
donderdag 26 april.
Ook is de samenvatting van thema 3 van Argus Clou (aardrijkskunde) meegegeven. Bij dit thema is voor het eerst
het onderdeel topografie gevoegd. Bij de samenvatting zitten nu ook twee kaartjes van Nederland, eentje met de te
leren plaatsen en waterwegen en een "blinde" kaart om te oefenen. Oefenen kan ook via de computer (dat gaat
natuurlijk veel leuker dan op papier. Via de site https://www.topomania.net/mijntopomania/argusclou_grp5 kan er
geoefend worden. De kinderen hebben in de klas al kennis gemaakt met deze site. Als het niet lukt om de site te
openen even contact opnemen met meester Jantinus. De toets over dit thema is gepland op dinsdag 8 mei.
We wensen iedereen een fijn weekend.
Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen. Zoals al eerder in deze nieuwsbrief te lezen stond gaan we geen gebruik
maken van plastic bekertjes. Daarom vragen we aan ieder kind om een beker of bidon mee te nemen (voorzien van
naam en klas).



Van dinsdag 22 op woensdag 23 mei gaat groep 6 op schoolkamp naar Norger Heem Samen met juf Mascha, juf
Paula en juf Ilona.
 Bij het rekenen zijn we bezig met de staartdelingen en tafels flitsen, ook hebben de kinderen geleerd hoe je
afstanden kunt berekenen (op schaal). Iedereen heeft het gele rekenboek mee naar huis gekregen. De rekentoets
wordt dinsdag afgenomen. Voor de kinderen die het prettig vinden, kunnen thuis blok 8 les 13 leren. Graag dinsdag
alle gele boeken terug op school inleveren.
 Ook is het woordpakket van spelling deze week mee naar huis gegeven (woordpakket 7) om te oefenen.
Vervolg van groep 6A op de volgende pagina.
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Bij spelling gaan we verder met de zwakke werkwoorden in de verledentijd.
Bij begrijpend lezen leren de kinderen het verschil tussen een verhaaltekst, meningtekst, doetekst, weettekst,
verslagtekst, etc. Ook hebben ze geleerd wat de hoofdzaak van een tekst is en hoe je de hoofdzaak het beste kunt
vinden.
Woensdag 25 april is de toets van hoofdstuk 2 van aardrijkskunde. De samenvatting is deze week mee naar huis
gegaan.
Voor een knutselwerk heeft iedereen een lege (wijn)fles nodig (het liefst een glazen fles, eventueel een plasticfles).
Graag voorzien van naam (op een papiertje erop geplakt).
Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen. Zoals al eerder in deze nieuwsbrief te lezen was, gaan we geen gebruik maken
van plastic bekertjes. Daarom vragen we aan ieder kind om een drinkbeker of bidon mee te nemen (voorzien van
naam en klas).
Wij wensen iedereen een prettig weekend.

Toets geschiedenis op dinsdag 17 april. De samenvatting is al mee naar huis.
Volgende week is ook de rekentoets. U kunt met uw kind oefenen in het gele boek, blok 8 les 13. Voor groep 6
komen de staartdelingen aan bod en voor groep 7 het optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken. Lastige
onderdelen, waarmee extra geoefend kan worden. Voor beide sommen is het van belang dat de tafels
geautomatiseerd zijn. Thuis extra oefenen is van groot belang!
Alle kinderen zijn geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Het praktisch verkeersexamen is op maandag 23
april. Daar vindt ook een fietscontrole plaats. Controleert u nog even de fiets van uw kind?
Woensdag 25 april is de toets van hoofdstuk 2 van aardrijkskunde. De samenvatting is deze week mee naar huis
gegaan. We hebben ook een mindmap gemaakt van het hoofdstuk. Leuk om te doen en handig bij het leren.
Schoolkamp voor groep 6b en 7b is op 22mei en 23 mei (dinsdag en woensdag na Pinksteren). Juf Mascha gaat mee
met groep 6 (samen met groep 6a en juf Ilona/ juf Paula) naar Norger Heem en juf Willemien gaat mee met groep 7
(samen met groep 7b , juf Greet en juf Odette) naar Roderesch.
Bijna al het geld voor de sponsorloop "Wandelen voor Water " op 20 april is binnen. Graag het geld zoveel mogelijk
in briefgeld in een enveloppe samen met de sponsorkaart zo spoedig mogelijk mee naar school.
Tijdens de actie lopen we met 6 liter op onze rug. De rugzak krijgen de kinderen op donderdag al mee naar huis. 5
liter sloot- of afvalwater, de andere liter moet drinkbaar zijn, voor onderweg. Geen koolzuur of energydrink, maar
gewoon water helpt het best tegen de dorst. Ook een broodje mag. Wij zorgen voor een stuk fruit. Trek vooral
stevige wandelschoenen aan (en misschien een regenponcho mee).
Groep 6: Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen. Zoals al eerder in deze nieuwsbrief te lezen stond gaan we geen
gebruik maken van plastic bekertjes. Daarom vragen we aan ieder kind om een beker of bidon mee te nemen
(voorzien van naam en klas).
Wil iedereen een glazen (wijn)fles meenemen voor een zeker knutselwerkje? 😉
Fijn weekend allemaal.

Het aardrijkskundeproefwerk is erg goed gemaakt. Compliment voor de hele groep!
Vrijwel alle sponsorformulieren en geld zijn donderdag ingeleverd op school. Het lijkt er op dat we een groot
bedrag hebben verzameld. Aanstaande donderdag gaat er een "actierugtas" mee naar huis. Daarin worden vrijdag de
thuis gevulde flessen mee genomen. Het is de bedoeling de flessen te vullen met afvalwater, slootwater, in ieder
geval gebruikt water. Natuurlijk is het ook handig schoon water bij je te hebben om er onderweg van te kunnen
drinken. Ook een broodje mag.
Inmiddels zijn alle kinderen geslaagd voor het verkeersexamen. Proficiat!. Maandag 23 april is het praktisch examen
aan de beurt. Op de fiets op verkeersveilige manier een route volgen moet vast lukken.
Denk even aan het controledictee voor komende donderdag.
Fijn weekend.

In deze Nieuwsbrief staat de informatie over de actie Wandelen Voor Water. De leerlingen van groep 8 gaan op pad
voor het goede doel. Denk nog even aan de flessen. In het totaal voor 6 liter, denk ook aan een fles schoon
drinkwater voor de dorst. Ook een broodje mag. Veel succes allen.
Dinsdag beginnen we met de eerste delen van de Centrale eindtoets. Zoals elk jaar mogen de leerlingen iets
meenemen van thuis om op – of onder hun tafel te zetten. Flesje water, 1 pakje kauwgom en een kleine knuffel.
De woordenschattoets over les 11 + 12 is op maandag 23 april. De leerstof is meegegeven.
Succes allemaal en een leuk weekend!
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In deze Nieuwsbrief staat de informatie over de actie Wandelen Voor Water. Ook onze groep gaat op pad voor het
goede doel. Denk nog even aan de flessen! In het totaal voor 6 liter, denk ook aan een flesje schoon drinkwater
voor de dorst. Ook een broodje mag.
Dinsdag, woensdag en donderdag gaan we aan de slag met de Centrale eindtoets. Zoals elk jaar mogen de leerlingen
iets meenemen van thuis om op – of onder hun tafel te zetten. Flesje water, 1 pakje kauwgom en een kleine knuffel.
Voor sommige kinderen is het fijn om in dagen waarin de nodige concentratie wordt gevraagd even extra goed op
de nachtrust te letten.
Niet vergeten: 26 april toto topo Afrika.
Fijn weekend allemaal!

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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