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 7 mei
Schoolfotograaf

dinsdag 8 mei
Schoolfotograaf

donderdag 10 mei
Start Hemelvaartsweekend

dinsdag 15 mei
Schoolreisje groep 1 en 2
9.00 uur scholing IB-ers
15.45 uur Teamvergadering

vrijdag 18 mei
Eerstvolgende nieuwsbrief

Meivakantie
Van vrijdag 27 april tot en met vrijdag 4 mei hebben de leerlingen vakantie. Iedereen een plezierige vakantie toegewenst en
veel plezier tijdens Koningsdag.
Schoolfotograaf
Direct na de meivakantie op maandag 7 mei en dinsdagochtend 8 mei komt
de schoolfotograaf van de firma Koch. Maandag zijn er twee fotografen. Eén
maakt de groepsfoto’s (hopelijk buiten) en de andere fotograaf maakt in het
speellokaal de individuele foto’s.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen hun knuffel meenemen om de
mogelijke spanning bij deze kinderen iets te verminderen. Er wordt een foto
met en zonder knuffel gemaakt.
Dinsdag 8 mei worden de familiefoto’s gemaakt. Om 8.30 uur starten we
met het maken van familiefoto’s van niet-schoolgaande kinderen met een
broer/zus die wel op school zit(ten). Om het een en ander goed te laten
verlopen, moet u zich die ochtend vanaf 8.20 uur bij Peter Pijlman of
Monique van Doorn (administratief medewerkster) melden in de lange gang
tussen school en het gymlokaal. U ontvangt dan een volgnummers. Daarna
kunt u wachten op het werkplein van de groepen 3, 4 en 5. De foto’s
worden beneden gemaakt in het speellokaal.
Na het maken van de familiefoto’s worden de broertjes/zusjes-foto gemaakt. Het oudste kind uit het gezin haalt dan een
jonger broertje of zusje uit de groep. Hierbij is begeleiding aanwezig van een van de teamleden.
Tip van de fotograaf: Door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht.
Leekster Wandel 4 daagse
Woensdag 25 april jl. hebben alle ouders via ons administratiesysteem
informatie ontvangen over de Leekster Wandel 4 daagse. Donderdag 26 april
hebben de leerlingen een inschrijfformulier meegekregen. Opgave dient voor 10
mei plaats te vinden.
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Oproep kennismakingsdag VV TLC
Woensdag 8 mei is er op sportpark Rodenburg een instuif voor jongens en
meisjes tussen 8 en 11 jaar. Tijdens de instuif kun jij met je vrienden of
vriendinnen meedoen aan een toernooitje. Tijdstip: tussen 15.00 en 16.30
uur. Veel plezier.
Tussen-de-middagopvang
De Tussen-de-middag opvang wordt verzorgd door Stichting Tussendoortje.
Deze stichting is een samenwerkingsverband van SKSG en uw schoolbestuur
Quadraten. Tussendoortje heeft geen winstoogmerk en hoeft prijsstijgingen
dus alleen door te berekenen als deze niet door inkomsten worden gedekt.
Gelukkig hebben wij het afgelopen boekjaar met een klein positief resultaat
af kunnen sluiten. Het bestuur wil graag dat ook ouders kunnen profiteren
van het behaalde voordeel en heeft besloten dat de tarieven per
overblijfmoment het komende schooljaar niet omhoog hoeven. De tarieven
per verblijf moment zijn en blijven derhalve:
regulier
flexibel
Nijenoert
2,95
3,45
Onze TMO kan niet zonder de vrijwilligers. Iedere dag staan zij weer voor onze kinderen klaar. Weer of geen weer, de
kinderen kunnen op jullie rekenen. Namens die kinderen en alle ouders zeggen wij: BEDANKT!!!
Het bestuur van het Tussendoortje





















We feliciteren Sofie, haar ouders en zus met de geboorte van hun zoon en broertje Steijn. Veel geluk met de kleine
man.
De schoolfotograaf komt binnenkort. Zie info bovenaan de nieuwsbrief.
De cadeautjes voor Moederdag zijn klaar. Verrassing !
Veel plezier vrijdag op Koningsdag !!!!
Prettige Meivakantie en tot ziens op 7 mei! Schoolreis kleuters: Op 15 mei gaan we met twee bussen naar de Naturij
in Drachten.
Vertrek school om 8.30 uur en terug om 14.30 uur. Stevig schoeisel aan en ,,laagjes,, kleding! Ze hoeven geen eten
en drinken mee.

Deze week zijn we druk bezig geweest met het maken van de moederdag cadeautjes. Het wordt heel mooi en we
verklappen lekker niks!
Na de meivakantie is juf Aly afwezig en zal er vervanging komen.
De schoolfotograaf komt! Zie voor info bovenaan de Nieuwsbrief.
We wensen iedereen een gezellige Koningsdag toe en een fijne, zonnige meivakantie1
Schoolreis kleuters: Op 15 mei gaan we met twee bussen naar de Naturij in Drachten.
Vertrek school om 8.30 uur en terug om 14.30 uur. Stevig schoeisel aan en ,,laagjes,, kleding! Ze hoeven geen eten
en drinken mee.

Welkom bij ons in de groep Romy Rog.
Een hele fijne vakantie gewenst en een leuke koningsdag!
Zie info schoolfotograaf op 7 en 8mei.
Schoolreis kleuters: Op 15 mei gaan we met twee bussen naar de Naturij in Drachten.
Vertrek school om 8.30 uur en terug om 14.30 uur. Stevig schoeisel aan en ,,laagjes,, kleding! Ze hoeven geen eten
en drinken mee.
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Marije heeft een broertje gekregen. Hij heet Steijn!! Gefeliciteerd.
We hebben een begin gemaakt met de open lettergreep. Woorden zoals bomen, turen en steden. Deze woorden
hebben twee lettergrepen. De eerste letterreep eindigt niet met een medeklinker, maar met een klinker. We halen
dan een klinker weg. Dus geen boo-men, maar bo-men.
Vandaag hebben we gewerkt met bedragen t/m 50 cent. De rest van de week zijn we bezig geweest met 'handig'
rekenen, denk aan 6+3=, 6+4=, 6+5=. 6+4 is zijn verliefde hartje (samen altijd 10). 6+3= 9 (een minder)
Maandag 7 mei (en 8 mei voor de broertjes en zusjes) komt de schoolfotograaf! Zie voor meer informatie hierboven
in de nieuwsbrief
Fijne vakantie!!



Groep 3 heeft deze week geoefend met de stomme e. Denk hierbij aan bijvoorbeeld sleutel. Met rekenen hebben
we geleerd om het grootste en het kleinste getal te zoeken.
Groep 4 heeft alweer de vijfde taaltoets afgerond. Na de vakantie beginnen we met een nieuw thema.
Groep 4 heeft deze week een blad mee gekregen van de tafel van 4. Na de vakantie beginnen we met overhoren.
Maandag 7 mei (en 8 mei voor de broertjes en zusjes) komt de schoolfotograaf! Zie voor meer informatie hierboven
in de nieuwsbrief.
We merken vaak dat kinderen na een vakantie achter uit gaan met lezen. Om dit te voorkomen raden wij aan om
ook in de vakantie te blijven lezen! Al is het maar 5 minuutjes per dag.
Fijne vakantie!






Na de vakantie gaan we de tafel van 4 overhoren. Nog even goed oefenen.
Na de vakantie zijn de spreekbeurten van Silven en Robin.
We hebben donderdagmiddag een hele leuke voorstelling gezien.
We wensen iedereen een fijne meivakantie






Deze week hebben de kinderen de toets van begrijpend lezen gemaakt. Er is hard gewerkt!
Met rekenen leren we om de temperatuur af te lezen van verschillende thermometers. Toepasselijk bij het weer van
nu.
Met taal hebben we geleerd om een rondeel te schrijven. Een soort gedicht dat niet rijmt. De kinderen hebben
prachtige stukken geschreven.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!



We wensen iedereen een prettige vakantie toe.



Wat is er weer hard gewerkt deze week. De kinderen hebben de toets van begrijpend lezen gemaakt en de toets
van aardrijkskunde.
Het controledictee over woordpakket 7 is op dinsdag 15 mei. Even goed oefenen met het woordpakket dus.
Blijf ook de tafels goed oefenen, na de vakantie komen er weer tafeltoetsen aan.
Ons schoolkamp is op dinsdag 22 en woensdag 23 mei. (vlak na het Pinksterweekend). Controleert u nog even de
fiets van uw kind.
De schoolfotograaf komt op maandag en dinsdag 7 en 8 mei, dus vrolijke kleren aan.
Vandaag zijn we met de klas naar de borg van Anna van Ewsum geweest, het was erg leerzaam!
We hebben ons leesdoel gehaald voor de vakantie, we hebben het laatste kwartier gezellig afgesloten met spelletjes.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!
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Maandag het we het praktisch verkeersexamen gefietst en we zijn allemaal geslaagd: Proficiat! De verkeersdiploma's
zijn mee naar huis!
Vandaag zijn de aanmeldingsbriefjes voor de wandelvierdaagse meegegeven.
De toets aardrijkskunde is gemaakt en de resultaten mogen er zijn. Mede dankzij het zweedsrenspel mooie cijfers!
De schoolfotograaf komt op maandag en dinsdag 7 en 8 mei, dus vrolijke kleren aan.
Het controledictee over woordpakket 7 is op 17 mei. De woordpakketten zijn al mee naar huis. Even goed oefenen
dus.
Ons schoolkamp is op dinsdag 22 en woensdag 23 mei. (vlak na het Pinksterweekend). Controleert u nog even de
fiets van uw kind.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

Yes! Alle kinderen hebben het theoretisch- en het praktisch verkeersexamen gehaald!. Gelukkig waren ook alle
fietsen in orde. Een labeltje gaf , zo hier en daar, een klein aandachtspuntje. ( bijvoorbeeld een achterlichtje dat niet
werkt). De diploma's gaan donderdag mee naar huis.
Donderdag worden ook de aanmeldingsbriefjes voor de wandelvierdaagse meegegeven.
De geschiedenisproefwerken zijn meegegeven naar huis. Op een enkeling na waren de resultaten prima.
Donderdagmiddag gaan we aandacht besteden aan twee bijzonder dagen : 4 mei en 5 mei. Verhalen, voorwerpen,
vrijheid en voorbeeld zullen belangrijke begrippen zijn.
Het schoolkamp, samen met de "buren" van groep 7b, staat gepland op 22 en 23 mei, na het Pinksterweekend. Meer
informatie volgt.
Alle lezers een gezellige meivakantie gewenst!

De musical is bekend! De boekjes zijn uitgedeeld en we zijn al gestart met het instuderen van de liedjes. Dat gaat al
heel goed! Na de vakantie zullen de rollen worden verdeeld en gaan we de musical in z'n geheel oefenen.
Ook zijn we deze week gestart met een project vakantiespel. Er worden de meest fraaie spellen ontworpen.
Op 15 mei is er een spellingstoets. De leerstof daarover is meegegeven (oranje papier).
Fijne vakantie allemaal!

Wat een bedrag heeft de school bij elkaar gebracht voor het wandelen met water! Onze klas heeft daaraan ook
goed bijgedragen. Goed gedaan!
Het woordpakket voor hoofdstuk 7 is meegegeven. Dictee is op 15 mei.
Woordenschat is eveneens meegegeven. Deze toets is op 23 mei.
De musical is bekend! Hij heet ´niet te filmen´ en is door de kinderen met enthousiasme ontvangen. Iedereen heeft
een boekje mee dat in de vakantie moet worden doorgelezen zodat wij de rollen na de meivakantie kunnen gaan
verdelen.
Maandag 7 en dinsdag 8 mei komt de schoolfotograaf. Maandag worden portretfoto's gemaakt en groepsfoto's.
Dinsdag worden er foto's gemaakt van broertjes en zusjes.
Veel plezier morgen op Koningsdag!
Fijne vakantie!

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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