Voor uw agenda
Vakanties en margemomenten voor de maand mei en juni:
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 28 mei
19.30-21.30 uur Vergadering OV

dinsdag 29 mei

Schoolfoto’s bestellen
Vrijdag 25 mei heeft uw kind de inlogkaart van de schoolfotograaf meegekregen
en hebben wij u een mailtje gestuurd i.v.m. het bestellen van de schoolfoto’s.
Met de inloggegevens op de kaart kunt u de foto's bestellen op
www.fotokoch.nl Als u dit binnen 10 dagen doet (gerekend vanaf donderdag
24 mei), is de groepsfoto gratis. U bent niet verplicht naast de gratis
groepsfoto nog andere foto's te bestellen. Op de inlogkaart staan ook de
contactgegevens van de fotograaf.

Margemiddag groep 1 t/m 8
Evaluatiemiddag team
Start Wandel4daagse

woensdag 30 mei
8.30 uur Excursie groep 5B

donderdag 31 mei
8.30 uur Excursie groep 5A

vrijdag 1 juni

Wandel4daagse
Afsluiting Wandel4daagse
Aanstaande dinsdag 29 mei is bij de Rodenburghal om 18:30 uur de start
van de Wandel4daagseis. De organisatie wil graag dat we ons als school
verzamelen in vak A.
De kinderen hebben vandaag de polsbandjes (1 per betalende deelnemer), een boekje en een schoolshirtje meegekregen.
Het polsbandje moet iedere avond gedragen worden als bewijs van deelname. Zo kan de organisatie goed zien aan
wie ze de versnaperingen en de medailles kunnen uitreiken.
Mocht een polsbandje stuk gaan dan kan de kapotte polsband bij de organisatie omgeruild worden voor een nieuwe.
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)
Creamiddag
Voor de creamiddag hebben we tijdschriften nodig met plaatjes. Wie heeft er nog oude Margrieten of Libelles o.i.d. liggen?
Graag inleveren bij juf Willemien (groep 6/7b)






Volgende week werken we over vlinders. De kinderen mogen boeken /materialen meenemen over dit onderwerp.
A.s. dinsdagmiddag zijn de kinderen vrij.
Advies: de kinderen goed insmeren met zonnebrand als de zon fel schijnt.
De klassen zijn op 4 ochtenden kleiner. Een gedeelte van de kleuters gaat onder begeleiding van een juf op het
speelplein en krijgt daar les. Zo kunnen we onze groepen beter begeleiden.






Volgende week gaan we werken over het thema vlinders. Materiaal over vlinders/rupsen mag meegenomen worden.
Dinsdagmiddag zijn de kinderen vrij. De leerkrachten gaan dan vergaderen.
Thuis goed insmeren met zonnebrand! De zon schijnt ook volgende week nog volop.
De klassen zijn op 4 ochtenden kleiner. Een gedeelte van de kleuters gaat onder begeleiding van een juf op het
speelplein en krijgt daar les. Zo kunnen we onze groepen beter begeleiden.






Dinsdag middag vrij!!
We werken over lieveheersbeestjes. Volgende week is het thema vlinders.
We hebben heerlijk buiten kunnen spelen met dat mooie weer. Thuis goed insmeren met zonnebrand!!
In de klas is het nu fijner werken voor de kinderen op de ochtenden dat er een groepje naar het speelpleinklasje
gaat. Ook daar is het prettig werken in een kleinere groep.
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Donderdagochtend hebben de kinderen genoten van de voorstelling Papierazzi. Een fantastisch verhaal uitgebeeld
met papier! Het verhaal ging over de prinses die werd weggewaaid door de wind. Iets waar ze in Papierland heel
bang voor waren. De Koning vroeg iedereen te gaan zoeken naar de prinses. Dit zorgt ervoor dat Papierino een
spannend avontuur beleeft en wordt geholpen door magie die hij heeft verdiend door te willen delen en te willen
helpen.
Vrijdag hebben we vlinders gezocht. Met de hulp van ouders is het ons gelukt om met kleine groepjes erop uit te
trekken. Dank voor jullie enthousiaste, Ouders! Dit geeft ons de mogelijk om vaker dit soort uitstapjes te
organiseren.
Over twee weken is juf Monica alweer voor het laatst.
Papa van Emma, bedankt voor de zonnebrandcrème, waterballonnen en ijsjes. Astrid de mama van Marije heeft
geholpen met het klaarmaken van de waterballonnen. Een groot succes! Het leek wel feest! Dank!
Elmedin heeft zijn been gebroken in een van de kermisattracties. Hij zit in een rolstoel. De kinderen in de groep
helpen hem fantastisch. We wensen Elmedin heel veel beterschap!
Niet vergeten: dinsdagmiddag margedag!
Fijn weekend!

Donderdagochtend hebben de kinderen genoten van de voorstelling Papierazzi. Een fantastisch verhaal uitgebeeld
met papier! Het verhaal ging over de prinses die werd weggewaaid door de wind. Iets waar ze in Papierland heel
bang voor waren. De Koning vroeg iedereen te gaan zoeken naar de prinses. Dit zorgt ervoor dat Papierino een
spannend avontuur beleeft en wordt geholpen door magie die hij heeft verdiend door te willen delen en te willen
helpen.
Twee weken geleden hebben we een vlinderexcursie gehad. We hebben in groepjes vlinders gezocht en bekeken.
We hebben hele mooie (en een paar zeldzame) vlinders gevonden. Erg leuk!
Woensdag hebben we een excursie gehad over kriebelbeestjes. We hebben ze gezocht, gevangen en bekeken. Ook
dit was erg leerzaam en leuk om te doen. Alle ouders bedankt voor jullie begeleiding!
Aanstaande dinsdagmiddag hebben we een margemiddag.
Vrijdag hebben de kinderen informatie meegekregen over de schoolfoto. Zie hierboven in de nieuwsbrief.
Fijn weekend!

Donderdagmorgen hebben we een hele leuke voorstelling gezien, Pappierazzi. Het ging over een land waar alles van
papier was gemaakt, de huizen, de bomen, de dieren en ook de mensen. De mensen waren nergens bang voor,
behalve voor de wind …
Volgende week houden Amira en Feroniek hun spreekbeurt.
Volgende week dinsdagmiddag hebben de kinderen een margemiddag.
Vrijdag hebben de kinderen informatie meegekregen over de schoolfoto. Zie hierboven in de nieuwsbrief.
Goed weekend.

Donderdagochtend hebben we genoten van de prachtige voorstelling "Papierazzi". Een sprookje verteld met papier.
Erg knap gemaakt!
Dinsdagmiddag hebben de kinderen vrij (marge).
Dinsdag 29 mei is het controledictee.
Donderdag 31 mei vertrekken we lopend om 8.30 uur naar de "Cazemierboerderij" in Tolbert voor het project
"Hedde en Gepke". Ook de ouders die zich aangemeld hebben voor de begeleiding worden om 8.25 uur op school
verwacht, zodat we op tijd kunnen vertrekken. We gaan lopen, dus trek een paar stevige schoenen aan. De pauze
wordt ook daar doorgebracht, dus ook het eten/drinken voor de pauze meenemen in een makkelijk te dragen tas
(rugzak). We zijn op tijd weer terug bij school. We hebben eigenlijk nog één iemand nodig! Wie wil graag mee?
Vrijdag 1 juni is de geschiedenistoets over thema 4.
Prettig weekend!
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Donderdagochtend hebben we genoten van de prachtige voorstelling "Papierazzi". Een sprookje verteld met papier.
Dinsdagmiddag hebben de kinderen vrij (marge).
Woensdagmorgen vertrekken we lopend om 8.30 uur naar de "Cazemierboerderij" in Tolbert voor het project
"Hedde en Gepke". Ook de ouders die zich aangemeld hebben voor de begeleiding worden om 8.25 uur op school
verwacht, zodat we op tijd kunnen vertrekken. We gaan lopen, dus trek een paar stevige schoenen aan. De pauze
wordt ook daar doorgebracht, dus ook het eten/drinken voor de pauze meenemen in een makkelijk te dragen tas
(rugzak). We zijn op tijd weer terug bij school.
Donderdag 31 mei is het dictee over woordpakket 7. Veel succes bij het oefenen.
Sommige kinderen moeten hun rapport nog meenemen naar school. Hun namen staan op het bord.
We wensen iedereen een fijn weekend.

Wat hebben wij twee super dagen op kamp gehad met z'n allen. Het weer zat mee, iedereen was vrolijk en wat
hebben we veel lol gemaakt! Wij willen alle begeleiding onwijs bedanken voor hun fantastische inzet! Aangezien we
veel in het bos zijn geweest, graag uw kind even controleren op teken.
De dagen na kamp hebben we in de ochtend nog hard gewerkt, in de middag hebben we het rustiger aan gedaan, zo
hebben de kinderen een verhaal over kamp geschreven, tekeningen gemaakt en zijn we de laatste 20 minuten nog
even met z'n allen naar buiten geweest om te genieten van het mooie weer.
Bij rekenen leren de kinderen context sommen op te lossen, we zijn ook bezig met cijferen en vermenigvuldigen.
Bij begrijpend lezen leren de kinderen dat informatie van één alinea bij elkaar past.
Volgende week beginnen we met de eerste Cito toetsen, goed uitgerust zijn dus!
Ook wordt de topo-toets woensdag afgenomen.
Wij missen nog een aantal gele rekenboeken, graag mee terug nemen naar school.
Wij wensen iedereen een heel fijn en zonnig weekend.

Wat hebben we een geweldig schoolkamp gehad! Mede dankzij het prachtige weer en het goede humeur van
iedereen kunnen we terugkijken op een fantastisch kamp. Namens groep 7 bedankt voor de begeleiding door Siska,
Yteke, Patricia en Robert en namens groep 6 bedankt voor de begeleiding door Pascal, Jeffrey en Laura. We hebben
veel in het bos gespeeld. Willen jullie de kinderen goed controleren op teken?
Donderdagochtend hebben we de schoolkamp verhalen aan elkaar verteld. Daarna hebben we erover geschreven en
getekend. Hier maken we binnenkort een leuk boekje van.
Donderdagmiddag hadden we een gezellige pyjama-party. De meeste kinderen waren in pyjama met kussen. Ik heb
vernomen dat er zelfs pyjama's uit de wasmand waren gehaald 😉. Onder het genot van een appeltje hebben we
lekker een film gekeken van Mr Bean.
Vanaf volgende week zullen we rustig met de laatste Cito-toetsen van dit schooljaar beginnen.
Dinsdagmiddag zijn alle kinderen vrij i.v.m. met evaluatiemiddag van alle juffen en meesters.
Op woensdag 30 mei is de topo toets.
Ook de rekentoets van blok 9 is volgende week, dus je kunt weer oefenen in je gele boek.
Graag de rapporten mee naar school.
Wij wensen iedereen een zonnig weekend.

Gepraat, gefietst, geroepen, gekeken, gelachen, gespeeld, gegriezeld, gelopen, gevoetbald, gevolleybald,
geverstoptikkertjerd, gezocht, gevonden, opgeruimd, gegeten, gesnoept, gedeeld en..... genoten. Wij van groep 7a en
7b hebben een supertijd in Roderesch gehad. Met complimenten voor alle jongens en meisjes die er samen een
gezellige schoolreis van hebben gemaakt. En natuurlijk met een bedankje voor "volleybal-Siska", "gezellig-kletsenYteke", "bommetje-Patricia" ,"fietsenmaker- Robert" en alle ouders die onze bagage hebben vervoerd.
Donderdagochtend hebben we lekker nagepraat en samen een quiz gemaakt en gespeeld met allerlei vragen over
het schoolkamp. Legerkleurige badkleding.... mij was het niet opgevallen...
Donderdagmiddag hebben we samen weer geoefend voor het topografieproefwerk. De kaarten zijn meegegeven
naar huis. Donderdag 31 mei wordt het proefwerk gemaakt.
In de maand juni zijn de Cito toetsen aan de beurt.
Aanstaande dinsdagmiddag zijn alle kinderen vrij in verband met de evaluatiemiddag van de leerkrachten.
Alle rapporten die nog thuis zijn moeten komende week worden ingeleverd.
Een vlieg-, mug- , en steekbeest-vrij weekend gewenst!.
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A.s. dinsdagmiddag is er een margemiddag, dus vrij!
De vakantiespellen zijn mooi geworden. We hebben ze met elkaar gespeeld en beoordeeld.
Er hebben zich al aardig wat ouders gemeld voor het vervoer van/naar Holwerd, waarvoor dank! Voor de heenreis
hebben we auto's genoeg. Voor te terugreis missen we nog één auto. Wie meldt zich aan?
Vrijdag 1 juni: toets Aardrijkskunde H3
Vergeet niet je tekst voor de musical te oefenen!
Goed weekend.

Er hebben zich al aardig wat ouders gemeld voor het vervoer van/naar Holwerd, waarvoor dank!
20 juni worden alle kinderen weer opgehaald, het vervoer is geregeld. Alleen voor de heenreis hebben we nog
te weinig auto's!! Graag nog aanmelden 🙂
Voor in de agenda: Dinsdagmiddag a.s. vrij, vrijdag 1 juni: toets Aardrijkskunde H3
Wie wil mee met de excursie naar het gemeentehuis op dinsdagmiddag 5 juni. Graag even een mailtje naar meester
Werner. Alvast bedankt!
Vergeet niet je tekst voor de musical te oefenen!
Fijn 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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