Voor uw agenda
Margemomenten en vakanties voor de maanden april en mei:
Koningsdag + meivakantie
27 april t/m 4 mei
Hemelvaartsweekend
10 mei t/m 13 mei
Pinkstervakantie
21 mei
Dinsdagmiddag
29 mei
groep 1 t/m 8

maandag 23 april
groep 7 Praktisch verkeersexamen

Nieuwsbrief volgende week
Volgende week donderdag 26 april zal de volgende nieuwsbrief verschijnen.
Deze editie betreft dan een periode van bijna 3 weken. De daarop volgende
nieuwsbrief verschijnt vrijdag 18 mei.

dinsdag 24 april
13.00-14.00 uur Overleg IB en directie

donderdag 26 april
groep 6A Project Anna in Nienoord op de fiets

vrijdag 27 april
Koningsdag
Wandelen voor Water:
en
aansluitend
Meivakantie
Wat een prachtig resultaat! De kinderen van groep 7 en 8 hebben €1700,17
opgehaald voor de organisatie en een mooie wandeling gemaakt dwars door
Leek en om Nienoord heen. Halverwege kregen we een heerlijke appel. Het
was een onvergetelijke ochtend. Opa's en oma bedankt voor het meewandelen! Dank jullie wel voor de geweldige inzet van
allemaal. Ook de oudervereniging bedankt voor de gezonde traktatie.
Omdat we gewandeld hebben in de natuur adviseren wij u uw kind(eren) te controleren op teken.

Koningsspelen 2018
Onder heerlijke omstandigheden hebben we wederom de koningsspelen als een fantastische happening ervaren. Onze
kinderen hebben enorm genoten.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben dit jaar niet deel kunnen nemen. Zij maakten een wandeltocht van ongeveer 6
km door Nienoord en het centrum van Leek voor de actie Wandelen voor Water. Zie hierboven. De leerlingen van de
andere groepen hebben op gezellige wijze samen spelletjes gedaan. Deze happening was alleen mogelijk door de inzet van
veel ouders. Daarvoor onze dank.

O.b.s. De Nijenoert, een

school

1


































Deze week zijn we verder gegaan met het bedenken en daarna tekenen van een vreemd dier dat uit een ei komt.
Het zijn prachtige tekeningen.
Het dansje voor de Koningsspelen is geoefend en met veel plezier hebben de kinderen meegedaan. Ook hebben we
andere spelletjes gedaan.
Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met Koningsdag.
Fijn weekend allemaal.
In de wolkengroep zijn we deze week bezig geweest met het thema "de boerderij". Kinderen van groep 1 hebben
een boerderij gevouwen en diertjes erbij geplakt. Kinderen van groep 2 hebben zelf een boerderij gemaakt met
stroken papier waarbij ze goed moesten meten. Ook moesten ze op een blad kiezen welke boerderijdieren erbij
hoorden en welke dieren niet . Goed opletten dus.
Dankzij het mooie weer konden we deze week lekker buiten spelen en even "bijtanken".
Tijdens de koningsspelen hebben we allerlei spelletjes gedaan in de klas, in het speellokaal en buiten. Ook hebben we
het lied van de koningsdag en het dansje samen geoefend. De kinderen hebben goed hun best gedaan!
Bryan Pijl is zijn jasje kwijt. Het heeft een felgroene kleur. Wie heeft de jas gezien?
Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met Koningsdag.
Maud is haar vriendenboekje kwijt! Wie heeft die thuis??
Tijdens de koningsspelen hebben we allerlei leuke spelletjes gedaan in de klas, in het speellokaal en buiten. Ook
hebben we het lied van de koningsdag Fitlala en het dansje gedaan in de grote gymzaal en buiten met de hele school.
Het was een leuke dag.
Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met Koningsdag.
Met Taal zijn we heel veel bezig met het herhalen van de spellingsregels.
De kinderen hebben kennis gemaakt met werken met echte klokjes. Ze waren heel leergierig en wilden heel graag
meer weten dan de methode aangaf. Zo hebben we kennis gemaakt met halve uren. Jesse heeft heel goed geholpen
en aan de kinderen uitgelegd hoe ze de wijzers moesten zetten van de klokjes. Fantastisch Jesse.
Donderdagmiddag hebben we heerlijk genoten van het warme weer. De kinderen hebben buiten met de groepen 4
en combi 3 en 4 het Zweeds renspel gedaan. Ze moesten zo snel mogelijk de juiste vraag zoeken en het juiste
antwoord doorgeven. Ze waren zeer enthousiast. Zeker voor herhaling vatbaar.
De Koningsspelen waren weer super!!!
Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met Koningsdag.
Fijn weekend.
Groep 3 is druk aan het oefenen met woorden die eindigen op aai, ooi en oei. Maar ook op woorden die eindigen
op eer, oor en eur.
Groep 4 is deze week begonnen met de digitale tijd. We hebben geleerd hoe je hele uren afleest en halve uren tot
12.00 uur.
Donderdagmiddag hebben we heerlijk genoten van het warme weer. De kinderen hebben buiten met de groepen 4
en combi 3 en 4 het Zweeds loopspel gedaan. Ze moesten zo snel mogelijk de juiste vraag zoeken en het juiste
antwoord doorgeven. Ze waren zeer enthousiast. Zeker voor herhaling vatbaar.
De Koningsspelen waren weer zeer geslaagd! We hebben genoten van de spelletjes en het weer!
Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met Koningsdag.
Fijn weekend.
Woensdag 25 april hebben we het dictee over woordpakket 6. Nog even flink oefenen dus.
Nog een paar kinderen kennen de tafel van 5 nog niet. Deze wordt maandag en dinsdag nog getoetst.
Volgende week hebben Kyano en Lucas hun spreekbeurt.
We zijn deze week begonnen met de digitale tijd. We hebben geleerd hoe je hele uren afleest en halve uren tot
12.00 uur.
De Koningsspelen waren geweldig. Het was heel gezellig. Het weer speelde ook goed mee.
Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met Koningsdag.
Goed weekend
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De Koningspelen waren zeer geslaagd! De kinderen konden verschillende leuke activiteiten zowel binnen als buiten
doen. We kunnen terugkijken op een erg gezellige dag met natuurlijk prachtig weer!
De rekentoets van blok negen is afgenomen. Hij is goed gemaakt!
Bijna elke week hebben twee kinderen een spreekbeurt. Wat doen ze dat toch goed! We hebben al veel geleerd
over vogelspinnen, brillen en over Egypte. Allemaal erg interessant!
Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met Koningsdag.
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend toe.
Even ter herinnering: de toets voor Argus Clou(aardrijkskunde) is op dinsdag 8 mei en die voor Naut (natuur en
techniek) op donderdag 26 april.
Afgelopen week hebben we de tempotoets gemaakt voor de tafels. Hier en daar mag nog wel even weer wat
geoefend worden. We maken namelijk steeds meer gebruik van de tafels en dan sta je al met 1-0 achter als je de
tafels niet kent.
Voor crea hebben we een glazen pot met deksel nodig (jampotje of een glazen pot waar iets anders in heeft
gezeten). Graag volgende week meenemen.
We hebben genoten van de zonovergoten Koningsspelen. Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met
Koningsdag.
We wensen iedereen een fijn weekend.
Wat een hardwerkende week was dit! De taaltoets en de rekentoets zijn gemaakt en ingevoerd.
Om alvast te oefenen voor de aardrijkskundetoets hebben we samen met groep 6b/7b het Zweeds renspel gedaan.
Sommigen noemden het het ZWEETren-spel. Alle vragen hadden betrekking op de toets van volgende week. Het
leren van de toets gaat nu vast veel makkelijker 😉
Voor het controledictee op dinsdag 15 mei, zijn de woordpakketten aan het begin van dit thema mee naar huis
gegeven, goed oefenen dus! Vooral de spellingsregels.
Wat hebben we veel plezier gehad tijdens de Koningsspelen en wat hadden we er heerlijk weer bij. De kinderen uit
groep 7 en 8, wat hebben jullie goed gelopen tijdens 'Wandelen voor water', jullie zijn kanjers!
We hebben inmiddels genoeg wijnflessen. Graag willen we de vader van Tom bedanken, daar kregen we maar liefst
14 flessen van!
Een groep kinderen uit de klas heeft oefenbladen van rekenen mee naar huis gekregen van blok 9. Dit blad hoeft niet
mee terug naar school, wel is het verstandig om thuis te oefenen.
Donderdag 26 april gaan wij met groep 6A naar de Borg van Nienoord i.v.m. het project 'Anna van Ewsum'. De
moeder van Lotte (Ellen) gaat met ons mee op de fiets. Wilt u er om denken dat uw kind donderdag 26 april in de
ochtend op de fiets naar school komt?!
Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met Koningsdag.
Wij wensen iedereen een heel fijn en zonnig weekend.
Wat hebben we weer hard gewerkt deze week. We hebben de geschiedenis- en de rekentoets gemaakt.
Om alvast te oefenen voor de aardrijkskundetoets hebben we samen met groep 6a het Zweedsrenspel gedaan.
Sommigen noemden het het ZWEETren-spel. Alle vragen hadden betrekking op de toets van woensdag 25 april. Het
leren van de toets gaat nu vast veel makkelijker 😉
Voor het controledictee op donderdag 17 mei, zijn de woordpakketten mee naar huis gegeven.
Voor groep 7: een compliment voor het verzamelen van sponsorgeld voor de actie Wandelen voor Water. Jullie zijn
toppers en kanjers, die met 6 liter op de rug 6 kilometer hebben gelopen.
De kinderen van groep 6 hebben we een fantastische ochtend gehad met de Koningsspelen. Spelen en dansen en
heel eventjes waren ze de 'oudsten' van de school! Ouders, bedankt voor alle hulp.
Volgende week maandag (23 april) is het praktisch verkeersexamen voor groep 7. De plattegrond van de route is
meegegeven zodat u even met uw kind kunt oefenen. Alle fietsen worden ook nog gecontroleerd op de veiligheid
(Zit er een bel op? Doen de remmen het goed?). We vetrekken maandagochtend rond 11.00 uur en komen in de
middagpauze terug op school (iets na twaalven). De kinderen van groep 7 mogen daarom een kwartier later op
school komen (13.15 uur). Groep 7 maandag dus op de fiets naar school!
Groep 6 wordt maandagochtend even overgenomen door Peter Pijlman (aangezien groep 7 het verkeersexamen
heeft).
Denk nog even aan de glazen (wijn)fles. Graag voorzien van naam, zonder etiket en dop.
Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met Koningsdag.
Fijn weekend allemaal.
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De kinderen van groep 7a hebben zoveel mogelijk hun best gedaan om sponsoren te verzamelen voor de actie
Wandelen voor Water. Het resultaat was prima! En zes kilometer lopen lukt natuurlijk ook uitstekend, ook voor
een juf met "bepakking".
Aanstaande maandag gaan we "op" voor het praktische verkeersexamen. We staan ingepland tussen 12.00 uur en
12.50. Daarom blijven we maandag allemaal over. We eten na het examen samen in school. De kinderen zijn om
15.15 uur vrij. De plattegrond is woensdag meegegeven. Wellicht is het handig om even met uw kind te oefenen.
Voordat er gestart wordt, worden de fietsen gecontroleerd ( goed werkende remmen, bel, geen loshangende
onderdelen..). Vergeet niet om maandagmorgen op je fiets naar school te komen!
Donderdag is het controledictee gemaakt. Na het weekend zijn de resultaten weer in Parnassys te bekijken.
Donderdagmiddag hebben we samenwerkingsspelletjes en reactiespelletjes op het plein gedaan. Vooral het spelletje :
tellen...maar niet te snel... en goed letten en reageren op de ander, bleek best lastig te zijn!.
Maandag is het proefwerk geschiedenis aan de beurt. We hebben goed gestudeerd en de samenvatting is
meegegeven naar huis.
Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met Koningsdag.
Zonnig weekend!
De leerlingen van groep 8a hadden goed in de gaten dat de Centrale Eindtoets toch best wel belangrijk was/is.
Geconcentreerd werkten ze hun opdrachten af. Taal en rekenen werden dinsdag, woensdag en donderdag gemaakt.
Met natuurlijk de traditionele polonaise na afloop door school. Dit was een vrolijk, en ook wel opgelucht, lint van 42
leerlingen. Op 15 mei krijgt school het leerlingrapport te zien. De leerlingen krijgen dan alleen het cijfer te weten.
Vanaf 22 mei krijgt school het leerlingrapport op papier. Dit wordt meegegeven aan de kinderen. Als hierover
vragen zijn, bent u welkom bij de leerkracht.
Ook dankzij het fraaie weer is de actie: Wandelen voor Water, zeer goed gelukt. Een vrolijke stoet liep door Leek
en omgeving. Dank aan al de kinderen en sponsoren voor de bijdrage van dit zeer goede doel.
Meester Jeroen heeft de afgelopen weken de lessen op de vrijdag overgenomen van juf Anne-Marie. De komende
week (maandag t/m donderdag) zal Juf Anne-Marie de lessen overnemen van meester Jeroen. Gewisseld dus.
Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met Koningsdag.
Wij wensen iedereen een heel fijn en zonnig weekend.
De leerlingen van groep 8b hadden goed in de gaten dat de Centrale Eindtoets toch best wel belangrijk was/is.
Geconcentreerd werkten ze hun opdrachten af. Taal en rekenen werden dinsdag, woensdag en donderdag gemaakt.
Met natuurlijk de traditionele polonaise na afloop door school. Dit was een vrolijk, en ook wel opgelucht, lint van
42 leerlingen. Op 15 mei krijgt school het leerlingrapport te zien. De leerlingen krijgen dan alleen het cijfer te weten.
Vanaf 22 mei krijgt school het leerlingrapport op papier. Dit wordt meegegeven aan de kinderen. Als hierover
vragen zijn bent u welkom bij de leerkracht.
Ook dankzij het fraaie weer is de actie: Wandelen voor Water, zeer goed gelukt. Een vrolijke stoet liep door Leek
en omgeving. Dank aan al de kinderen en sponsoren voor de bijdrage van dit zeer goede doel.
Komende donderdag topo-toets over Afrika.
Marrit wordt bedankt voor de ijsjes!
Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met Koningsdag.
Wij wensen u een heerlijk 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.
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