Voor uw agenda
Vakanties en margemomenten voor de maand mei en juni:
Pinkstervakantie
21 mei
Dinsdagmiddag
29 mei
groep 1 t/m 8
Maandagmiddag
18 juni
Zonnegroep en groep 4A
Dinsdagmiddag
19 juni
Wolkengroep en groep 3A
Donderdagmiddag
21 juni
Sterrengroep en gr. 3B/4B
Lang weekend
25 juni

maandag 21 mei
Pinkstervakantie

dinsdag 22 mei
Schoolkamp groep 6 en groep 7
Luizencontrole
13.00 uur Overleg directie-IB

Schoolvoetbaltoernooi
Op zaterdag 30 juni 2018 organiseert v.v. TLC haar jaarlijkse
woensdag 23 mei
schoolvoetbaltoernooi voor de leerlingen van de basisscholen uit de gemeente
Schoolkamp groep 6 en groep 7
Leek.
Deelname staat open voor alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8.
donderdag 24 mei
Het toernooi wordt gespeeld op de velden van v.v. TLC. Er wordt op een half
8.30 uur Directieoverleg
voetbalveld met 7 spelers per team gespeeld (inclusief keeper). Per team is er
ook een begeleider nodig.
Als je mee wilt doen dan kan je jezelf opgeven door een mailtje te sturen naar: o.hamers@quadraten.nl
Opgeven voor dit toernooi graag zo spoedig mogelijk (dan vergeet je het ook niet), maar uiterlijk maandag 28 mei
Iedereen moet zichzelf opgeven. Je mag wel aangeven bij wie je graag in het team wil. Daar zal ik als het mogelijk is rekening
mee houden, maar ik maak uiteindelijk de teams, zodat iedereen die wil kan meedoen.
Kan en wil je vader of moeder een team begeleiden dan dit graag ook doorgeven.
Groeten, Odette
Luizencontrole
Dinsdag 22 mei is er weer een luizencontrole. Daarom het verzoek het haar ‘los’ te dragen en geen gel te gebruiken.
Wandel4daagse 2018
We hebben weer een mooie opkomst dit jaar, maar liefst 170 kinderen en ouders van onze school lopen mee!
De eerste wandeldag is op dinsdag 29 mei en de start is bij de Rodenburghal om 18:30 uur.
De organisatie wil graag dat we ons als school verzamelen in vak A.
Komende week krijgen de kinderen op school de wandelboekjes uitgereikt. Tevens krijgen alle kinderen (en ouders die
betaald hebben) een polsbandje zodat de organisatie goed kan zien aan wie ze de versnaperingen en de medaille kunnen
uitreiken.
Vrijdag 25 mei delen we de groene schoolshirts uit, dit voor de herkenbaarheid van de begeleidende ouders! Omdat we de
laatste jaren veel shirts zijn kwijt geraakt, zijn de shirts onlangs genummerd. Zo kunnen we bijhouden wie z’n shirt nog niet
heeft ingeleverd. U kunt maandag 4 juni het shirt ongewassen weer inleveren bij de leerkracht.
We hopen dat jullie een plezierige en sportieve wandel4daagse hebben!
Voor vragen kunt u terecht bij Margien Mekkes (06-13373922) en Albertine Geerts (06-22195606)
Leerling parlement
Ik ben afgelopen dinsdag voor de eerste keer naar het leerlingenparlement
geweest. In Grootegast zat ik in een zaaltje met nog meer kinderen van andere
scholen. Deze dag ging over wat je belangrijk vindt om te leren. In een groepje
gingen we met elkaar opdrachten doen. In het groepje waarin ik zat, kwam eruit
dat we het belangrijk vinden dingen op een spelende manier te leren. Dus niet
alleen uit boeken of met tablets, maar ook door bijvoorbeeld buiten een spel
doen. Dus met wat afwisseling.
Maar er kwam ook uit dat we de vakken die we nu doen ook heel belangrijk
vinden. Ik hoop dat stichting Quadraten hier wat aan gehad heeft en stiekem
hoop ik dat ik binnenkort ook iets in de vorm van een spel ofzo mag leren.
Ik vond het leuk om mee te maken en de Nijenoert hiervoor te
vertegenwoordigen!
Groetjes van Nienke, groep 7a
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Vermist
Afgelopen woensdag is de schoen van Milan (groep 5a) na of tijdens de gymles kwijt geraakt. Het gaat om een blauwe Nike
schoen maat 38. Heeft iemand de schoen gezien?
Tosti’s tijdens de TMO
Tijdens de TMO wordt er tussen de middag de gelegenheid gegeven aan de kinderen om tosti’s te kunnen eten. Vanwege
het vele werk dat het met zich meebrengt om dit te doen en dat in een zeer korte tijd en het grote aantal kinderen gaan
wij hier mee stoppen. Daarnaast vinden wij het niet meer passen bij ons gezonde voedingsbeleid. Vanaf volgende week
worden er dus geen tosti’s meer gemaakt op de groepen.
Met vriendelijke groeten, Sandra Mulder TMO Coördinator

























Druiven of tomaatjes mee naar school, dan graag in de lengte door midden gesneden meegeven! Dit omdat ze klein
en glad zijn. Kinderen kunnen ze in één keer doorslikken en dan is er kans op verstikkingsgevaar.
De schoolreis was heel leuk. Het weer was goed. De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt. Naar de
kinderboerderij, in de speeltuin, een ritje in de huifkar, getrokken door een fjordenpaard. Patat, ijsje eten, flesje
drinken, snoepen, steeds water drinken i.v.m. de temperatuur. We bedanken alle begeleidende ouders hartelijk voor
hun hulp. De kinderen maken tekeningen over de schoolreis. De werkjes komen eerst te hangen op de prikborden
in het lokaal.
Groene t -shirts a.u.b. gewassen weer inleveren op school.
In onze groep loopt Eline stage op de donderdagen. Eline is eerstejaars PABO student. Fijne
Pinksterdagen en veel plezier op de Pinkstermarkt.
Druiven of kleine tomaatjes mee naar school, dan graag in de lengte doormidden gesneden meegeven! Dit omdat ze
klein en glad zijn. Kinderen kunnen ze in één keer doorslikken en dan is er kans op verstikkingsgevaar.
Amy is een donkerblauw vestje met glitterknoopjes kwijt. Heeft iemand dit vestje soms thuis liggen?
Het schoolreisje is prima verlopen. We hadden prachtig weer en de kinderen vermaakten zich goed met de dieren
van de kinderboerderij, de speeltuin en het klimgebeuren binnen. Ook mochten de kinderen in een ponykar een
ritje maken door het park. Een lekker ijsje en patatjes droegen bij aan het vrije "vakantiegevoel". Van het
buitenspelen word je moe en vele jonge kleuters vielen in slaap tijdens de busreis terug. En natuurlijk was het echt
spannend om onder de stoelen te duiken toen we bij school aankwamen. We willen alle ouders hartelijk bedanken
voor de begeleiding van de groepjes.
U kunt de groene t-shirts van de schoolreis weer gewassen inleveren op school.
Maandag a.s. zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren. Veel plezier op de Pinkstermarkt!
De schoolreis was erg leuk. Met de bus naar de Naturije in Drachten. Een leuke speeltuin en kinderboerderij, een
ritje met de ponykar, wandelen door het park. In de ballenbak. En een ijsje en een patatje eten. En dan ook nog
prachtig weer. Moeder van Kevin, Geneva, Rens en Ivan bedankt voor de begeleiding en de gezelligheid.
T shirt graag gewassen weer inleveren op school!
Wie heeft het vrienden boekje van Lieke?? Ze wil het heel graag terug.
Druiven of tomaatjes mee naar school, dan graag in de lengte door midden gesneden meegeven! Dit omdat ze klein
en glad zijn en kinderen ze in één keer kunnen doorslikken. Dan is er kans op verstikkingsgevaar.
Maandag vrij. Een fijn pinkster weekend en veel plezier op de kermis.
Alweer een blok verder. Het einde komt in zicht. Kern 10 wordt afgerond en volgende week starten we met
kern 11. We zijn veel bezig met het herhalen van de spellingsregels.
Met rekenen hebben we een start gemaakt met blok 10. Ze hebben geleerd om getallen t/m 50 te plaatsten in de
juiste getallenkoffers.
We gaan met de groepen 3A, 3B/4B en 4A op dinsdag 5 juni op schoolreis. We gaan naar het Nationaal Park De
Alde Feanen in Earnewald met de bus. Volgende week krijgen de kinderen informatie mee.
Donderdag heeft Henriette van de bibliotheek iets verteld over het vakantielezen. In de groep hangt een poster en
staan verschillende boeken. De kinderen kunnen deze boeken op school lezen en na het lezen vertellen naar wat
voor soort "land" ze zijn gegaan in het boek. Bijvoorbeeld: Sportmanie, Dierenrijk, Lachland, etc. De kinderen waren
erg enthousiast.
Fijn Pinksteren.
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Groep 3 heeft deze week met rekenen blok 9 afgerond. Groep 4 heeft volgende week de toets.
Groep 3 heeft deze week woorden geleerd die eindigen op vier medeklinkers. Herfst, ergst, etc.
We gaan met de groepen 3A, 3B/4B en 4A op dinsdag 5 juni op schoolreis. We gaan naar het Nationaal Park De
Alde Feanen in Earnewald met de bus. Volgende week krijgen de kinderen informatie mee.
Donderdag heeft Henriette van de bibliotheek iets verteld over het vakantielezen. In de groep hangt een poster en
staan verschillende boeken. De kinderen kunnen deze boeken op school lezen en na het lezen vertellen naar wat
voor soort "land" ze zijn gegaan in het boek. Bijvoorbeeld: Sportmanie, Dierenrijk, Lachland, etc. De kinderen waren
erg enthousiast.
Fijn Pinksterweekend!
Volgende week hebben Inge en Anissa hun spreekbeurt.
Volgende week krijgen een aantal kinderen weer oefenbladen van rekenen mee naar huis. Dit is naar aanleiding van
de toets van blok 8.
Nog niet alle kinderen kennen de tafel van 4. Volgende week is de laatste kans. Nog even flink oefenen dus.
We gaan met de groepen 3A, 3B/4B en 4A op dinsdag 5 juni op schoolreis. We gaan naar Eernewoude met de
bus. Volgende week krijgen de kinderen informatie mee.
Maandag is het tweede Pinksterdag en zijn we dus vrij. Goed weekend.
Donderdag 24 mei is de aardrijkskunde toets over thema 4
De geschiedenistoets is vrijdag 1 juni over hoofdstuk 4.
Het woordpakket 7 is meegegeven om thuis te oefenen. Het dictee is op 29 mei.
Op donderdag 31 mei gaan we, in verband met het project "Hedde en Gepke" naar de Cazemierboerderij in
Tolbert. We gaan daar lopend maar toe. Het vertrek is om 8.30 uur en we zijn om ongeveer 12.00 uur terug. We
hebben nog een vijftal begeleiders nodig. Wie meldt zich aan?
Fijn weekend!
Het woordpakket 7 is meegegeven om thuis te oefenen. Het dictee is op donderdag 31 mei.
Op woensdag 30 mei gaan we, in verband met het project "Hedde en Gepke" naar de Cazemierboerderij in Tolbert.
We gaan daar lopend maar toe. Het vertrek is om 8.30 uur en we zijn om ongeveer 12.00 uur terug. We hebben
nog een vijftal begeleiders nodig. Wie meldt zich aan?
De komende weken loopt meester Silven stage bij ons in de groep. We hopen dat het een leuke en leerzame stage
mag worden.
Inmiddels hebben zich voldoende ouders opgegeven voor de begeleiding van het schoolreisje.
Deze week hebben we geleerd welke breuken gelijk aan elkaar zijn. Ook hebben we geleerd om afstanden te
berekenen op schaal. Ook is de toets van blok 9 geweest, de resultaten staan in Parnassys.
Bij begrijpend lezen leren we hoe we informatie uit een tekst kunnen plaatsen in een schema/tabel, ook leren we om
'waarom vragen' tijdens het lezen van een tekst te stellen.
Het is dan bijna zover. Dinsdag en woensdag gaan we op schoolkamp! We hopen op een super kamp met veel lol en
lekker weer. Woensdag zijn we om 15.15 uur weer terug bij school. Vergeet niet om een pet mee te nemen,
we gaan ook het bos in.
Het controledictee van woordpakket 7 is deze week afgenomen. De scores staan in Parnassys
Graag ontvangen wij oude kranten om mee te knutselen. Heeft u thuis nog een stapel? Dan mag dat worden
ingeleverd bij de leerkrachten van groep 6A.
Wij wensen iedereen een fijn weekend!
Eindelijk is het dan zover. Dinsdag en woensdag gaan we op schoolkamp. Groep 6 naar Norg en groep 7 naar
Roderesch. De voorbereidingen (ook voor de bonte avond) zijn in volle gang. We hopen op een super kamp met
veel lol en lekker weer. Woensdag zijn we om 15.15 uur weer terug bij school.
Even belangrijk om te weten: De groepen 6 gaan op dezelfde dagen op schoolreis. Ook voor hen wordt bagage
vervoerd. Samen gaan we zorgen dat de bagage in de goede auto's komen. Alles wordt ingeladen aan de Groevelaankant van de school (voor groep 6 en groep 7). Woensdag v.a. 10.00 kan de bagage weer worden opgehaald en in de
gang in school worden "geparkeerd" totdat wij het om 15.15 uur weer meenemen naar huis.
De groepen 6 vertrekken aan de Groevelaan-kant van de school, de groepen 7 aan de Watermuldersweg-kant . We
gaan er een superleuke schoolreis van maken! Vervolg van groep 6B/7B op de volgende pagina!
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Het controledictee van woordpakket 7 is deze week afgenomen. De scores staan binnenkort in Parnassys.
Voor in de agenda: Topo-toets (Flevoland/Utrecht/Overijssel voor groep 6 en Frankrijk voor groep 7) op 30 mei en
de Naut-toets op 6 juni. De samenvattingen en kaartjes zijn mee naar huis.
Fijn Pinksterweekend.
De afgelopen week hebben we gewerkt aan verschillende vormen van werken met breuken. En dat is nog best lastig.
Berekenen, omtrek, oppervlakte en inhoud zijn ook weer aan de orde geweest.
Tijdens de spellingles (en lessen Engels) natuurlijk, wordt aandacht besteed aan Engelse leenwoorden.
Werkwoordspelling blijft oefenen...oefenen...oefenen...
En de schoolreis-kriebels namen natuurlijk hand over hand toe. Dinsdag en woensdag gaan we met "onze buren van
groep 7b" op pad naar Roderesch. Natuurlijk is het spannend om te bedenken met wie je in een kamer slaapt (...of
niet slaapt...), met wie je fietst en wat er allemaal gaat gebeuren. Even belangrijk om te weten: De groepen 6 gaan op
dezelfde dagen op schoolreis. Ook voor hen wordt bagage vervoerd. Samen gaan we zorgen dat de bagage in de
goede auto's komen. Alles wordt ingeladen aan de Groevelaan-kant van de school (voor groep 6 en groep 7). Wat
betreft onze groep 7 bagage: Die kan direct naar Roderesch worden gebracht (en worden gestald onder een afdak).
Woensdag v.a. 10.00 kan de bagage weer worden opgehaald en in de gang in school worden "geparkeerd" totdat wij
het om 15.15 uur weer meenemen naar huis.
De groepen 6 vertrekken aan de Groevelaan-kant van de school, de groepen 7 aan de Watermuldersweg-kant . We
gaan er een superleuke schoolreis van maken!
Volgende week donderdag gaat de topo-kaart van het Verenigd Koninkrijk mee naar huis. Het proefwerk is aan de
beurt op 31 mei.
Een fijn Pinkster(kermis)weekend.
Vrijdag 25 mei gaan we de zelfbedachte vakantiespellen van en met elkaar spelen en beoordelen. Zorg ervoor dat je
vakantiespel helemaal af is en dat al het spelmateriaal (spelbord, pionnen, dobbelstenen, vragenkaartjes, etc.)
aanwezig is.
Voor in de agenda: AK toets over H3 is op 1 juni en de topotoets over ZW-Azië is op 8 juni.
Donderdag hebben de kinderen hun eind cito score te horen gekregen van meester Jeroen. Vanaf aanstaande
dinsdag 22 mei krijgen alle kinderen een officieel document met de cito-score. Als de score hoger is dan het advies,
dan gaan de leerkrachten met de ouders en leerlingen het advies bespreken. Als de score op niveau, of onder het
niveau van het advies is uitgekomen, dan volgt er geen overleg. Als er ouders zijn die desondanks een gesprek willen,
kan dit altijd.
Donderdag hebben de kinderen een formulier meegekregen over kamp. Welke ouder zou willen rijden naar en van
Holwerd? Graag invullen en retourneren!
Donderdag is i.p.v. Meester Jeroen, juf Anne-Marie in de klas.
Er is afgesproken dat de kinderen uiterlijk op 4 juni hun tekst van de musical uit het hoofd kennen. Op die manier
kunnen we gerichter aandacht besteden aan speltechnieken.
Fijne kermis en Pinkstermarkt !!!
Donderdag hebben de kinderen hun eind cito score te horen gekregen. Vanaf aanstaande dinsdag 22 mei krijgen alle
kinderen een officieel document met de cito-score. Als de score hoger is dan het advies, dan gaan de leerkrachten
met de ouders en leerlingen het advies bespreken. Als de score op niveau, of onder het niveau van het advies is
uitgekomen, dan volgt er geen overleg. Als er ouders zijn die desondanks een gesprek willen, kan dit altijd.
Donderdag hebben de kinderen een formulier meegekregen over kamp. Welke ouder zou willen rijden van en naar
Holwerd? Graag invullen en retourneren!
Voor in de agenda: Komende woensdag toets woordenschat hoofdstuk 9 en 10, 25 mei toets Engels (oefenmateriaal
meegekregen), 1 juni toets Aardrijkskunde H3 (oefenmateriaal meegekregen).
Er is afgesproken dat de kinderen uiterlijk op 4 juni hun tekst van de musical uit het hoofd kennen. Op die manier
kunnen we gerichter aandacht besteden aan speltechnieken.
Op 5 juni gaan we naar het gemeentehuis. Zijn er ouders die willen aanschuiven als begeleiding? Aanmelden hiervoor
kan bij de groepsleerkrachten. Bedankt alvast!
Aanstaande maandag zijn jullie vrij! 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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