Voor uw agenda
Vakanties en margemomenten voor de maand juni:
Maandagmiddag
18 juni
Dinsdagmiddag
19 juni
Donderdagmiddag
21 juni
Lang weekend
25 juni

Zonnegroep en groep 4A
Wolkengroep en groep 3A
Sterrengroep en gr. 3B/4B
groep 1 t/m 8

maandag 4 juni
19.30 uur OV vergadering

Schoolfoto’s bestellen
Vorige week heeft uw kind de inlogkaart van de schoolfotograaf meegekregen.
Met de inloggegevens op de kaart kunt u de foto's bestellen op
www.fotokoch.nl. De termijn waarbinnen u de groepsfoto gratis kan bestellen
is verlengd t/m 10 juni 2018. U bent niet verplicht naast de gratis
groepsfoto nog andere foto's te bestellen. Op de inlogkaart staan ook de
contactgegevens van de fotograaf.
Oude tijdschriften; wie heeft voor ons oude tijdschriften om te gebruiken bij
de creamiddag. Graag inleveren bij juf Willemien (6b/7b)

dinsdag 5 juni
Schoolreisje groep 3 t/m 4
15.45 uur Onderbouwoverleg

woensdag 6 juni
9.00 uur Kennismakingsochtend kleuters
13.30 uur ICT overleg

donderdag 7 juni
15.00-17.00 uur Directie bijeenkomst veilige
schoolomgeving

MR-nieuws over schooltijden
De Medezeggenschapsraad heeft afgelopen dinsdag vergaderd. Eén van de agendapunten was “Veranderende schooltijden”.
Komende week wordt u daarover geïnformeerd middels een mail via ons administratiesysteem ParnasSys.















We werken over rupsen/vlinders, e.d.. Rupsje Nooitgenoeg is voorgelezen; op het digibord hebben de kinderen in
een uitzending van Boompje/Beestje gezien hoe een rups in een vlinder verandert. Het versje dat bij de
Wolkengroep staat hebben de kinderen deze week ook al een paar keer geoefend.
Juf Eline is er de hele volgende week.
Deze week was het warm en drukkend weer. Op het laatst was het zelfs te warm om naar buiten te gaan!
We hebben mooie vlinders en rupsen gemaakt. Ze hangen in de klas. Ook hebben we gepraat over de ontwikkeling
van rups tot vlinder. Met het begrip symmetrie zijn we al handelend bezig geweest.
We leren allerlei liedjes over vlinders . Ook hebben we onderstaand opzegversje geleerd (met beweging) :
Rupsje at, Rupsje at, …....een gat in een blad.
Rupsje spon, Rupsje spon, ......een cocon in de zon.
Vlinder vrij, Vlinder vrij, …...Weg ben jij!
Er doen ook kleuters mee aan de wandelvierdaagse. KNAP HOOR!
Mooie vlinders vliegen er in onze klas! Het versje dat hierboven bij de Wolkengroep, hebben wij ook geleerd. Het
themaboek is: Rupsje Nooitgenoeg.
Met het mooie weer hebben we heerlijk buiten kunnen spelen. En lekker met water kunnen spelen op de warme
donderdagmiddag.
Het einde van het schooljaar is in zicht. We zijn vooral bezig met het herhalen van wat we de laatste maanden
geleerd hebben.
Met rekenen zijn we bezig met bijna dubbelen. Heel verwarrend, maar wel een mooie strategie die de kinderen
aanleren. Als je weet dat 5+5= 10, dan weet je ook dat 5+6= 11 is. Handig tellen!
Bedankt voor alle lieve felicitaties. Daar wordt een mens vrolijk van.
Maandag geeft juf Monica voor het laatst les. Dinsdag gaat ze nog mee met ons op schoolreis. We willen Monica heel
graag bedanken voor alles!
Dinsdag 5 juni schoolreis. De moeder van Marlou gaat ons helpen.
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Deze week hebben we geoefend met het herhalen van alle spellingcategorieën.
Groep 4 heeft deze week een nieuwe categorie geleerd, namelijk 'molen'. Moo-len, je hoort een oo aan het einde
van een klankgroep dus we schrijven er maar 1, molen. Best lastig nog.
Met rekenen zijn we bezig met bijna dubbelen. Heel verwarrend, maar wel een mooie strategie die de kinderen
aanleren. Als je weet dat 5+5= 10, dan weet je ook dat 5+6= 11 is. Handig tellen!
Dinsdag 5 juni gaan we op schoolreis. De moeder van Eva gaat met ons mee.
Woensdag 13 juni heeft groep 4 het controledictee van woordpakket 7.
Donderdag 7 juni heeft groep 4 de taaltoets van hoofdstuk 6.
Fijn weekend!





Volgende week donderdag heeft Luca zijn spreekbeurt.
Dinsdag gaan we op schoolreis.
Voor iedereen een goed weekend



Komende week gaan we starten met de Cito's. Op de deur hangt een overzichtje met toetsen. Zo kunnen de
kinderen zelf zien wanneer welke toets is.
Afgelopen week zijn we bezig geweest met creatieve schrijfoefeningen. In de klas hingen afbeeldingen van
verschillende soorten deuren. De kinderen mochten één deur kiezen en daarna zelf een verhaal bedenken over wat
er zich achter die deur afspeelde. Er zijn prachtige verhalen geschreven!
Afgelopen donderdag zijn we naar de "Cazemierboerderij" in Tolbert geweest in het kader van het project "Hedde
en Gepke" over het leven op de boerderij 100 jaar geleden. We hebben daar een aantal erg leuke workshops gehad.
Het was erg leuk en leerzaam. Ouders bedankt voor de begeleiding.
Ook hebben we veel tijd besteed aan Leefstijl. We hebben door middel van verschillende oefeningen geleerd hoe je
samen kunt werken met iemand zonder iets te zeggen. Het waren nuttige oefeningen.
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!



















Maandag 4 juni is de geschiedenistoets.
Afgelopen woensdag zijn we naar de "Cazemierboerderij" in Tolbert geweest in het kader van het project "Hedde
en Gepke" over het leven op de boerderij 100 jaar geleden. We hebben daar een aantal erg leuke workshops gehad.
Zo weten we nu hoe ze vroeger snijbonen bewaarden, hoe je een sok moet stoppen, waar men vroeger sliep, hoe
men de was deed, enz., enz. Het was erg leuk en leerzaam. Binnenkort zullen er foto's op de website verschijnen.
Nogmaals dank aan de moeders die mee geweest zijn als begeleiding.
Volgende week beginnen we met de Cito’s.
We wensen iedereen een heel fijn wekend.
We zijn druk bezig met de Cito's, ook volgende week gaan we weer verder. Zorg ervoor dat je goed uitgerust bent.
Woensdag hebben we ook de topo toets gemaakt. De cijfers komen nog. Voor een enkeling geldt: goed oefenen en
op tijd beginnen met leren.
Bij het rekenen leren we vermenigvuldigen met verdubbelen en halveren. Over 2 weken wordt er weer een
tafeltoets afgenomen, thuis goed oefenen!
Bij taal zijn we verder gegaan met de directe en indirecte rede.
Ook wij hebben belang bij oude tijdschriften, graag inleveren bij de leerkrachten van groep 6A.
Wij wensen iedereen een fijn weekend.



We zijn van start gegaan met de Cito's. Gelukkig kunnen we in de klas de temperatuur lekker koel houden, om ons
goed te kunnen concentreren.
 Op woensdagmiddag hebben onze boys Arne, Gavino, Yorick, Milad, Keann en Giel van groep 6 mee gedaan met het
volleybal toernooi in Assen. Ze hebben een gedeelde tweede plek behaald. Prima prestatie en er heerste een goede
sfeer! Complimenten hiervoor.
 Woensdag hebben we in de klas een gesprek gehad over respect, discriminatie en racisme. Vraag uw kind maar eens
naar dit gesprek.
 Woensdag hebben we ook de topotoets gemaakt. De cijfers staan op de toets die uw kind mee heeft gekregen naar
huis. Voor een enkeling geldt: goed oefenen en op tijd beginnen met leren.
Vervolg groep 6B/7B op volgende pagina.
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Op 6 juni is de toets van Naut, hoofdstuk 2. De samenvatting is al mee naar huis.
Op woensdag 13 juni hebben we een excursie naar de begraafplaats in Midwolde. Wie wil er mee fietsen en
begeleiden tijdens de excursie?



Ondanks de warmte hebben we de afgelopen week weer veel leerstof behandeld, geoefend en herhaald. Werken
met breuken, leestekens en voltooide deelwoorden, het werkwoordschema en nog veel meer. De rekentoets van
Blok 9/10 is gemaakt en donderdag is het topografieproefwerk afgenomen. Maandag is de uitslag bekend en gaat het
topografieproefwerk mee naar huis.
Maandag 4 juni gaat het volgende woordpakket mee naar huis. Het controledictee is 14 juni aan de beurt.
Volgende week beginnen we met de Cito-toetsen.
In het leerlingenparlement is naar voren gekomen dat leren door spelen leuk en belangrijk kan zijn. In groep 7a
hebben we er een plan voor gemaakt. Rekenen (breuken!) en woordenschat blijken de moeilijkste vakken te zijn.
We bedenken nu samen spelletjes om deze moeilijke onderdelen te kunnen oefenen. Tegelijkertijd gebeuren er
natuurlijk veel meer "oefeningen": samenwerken, overleggen, creatief denken, ontwerpen, uitleggen, leiden en
organiseren.
Vrijdag is juf Elske niet aanwezig. Zij wordt vervangen door inval-juf Diana.
Op woensdag 13 juni hebben we een excursie naar de begraafplaats in Midwolde. Wie heeft tijd en vindt het leuk
om mee te gaan om de excursie te begeleiden?
Een goed weekend gewenst.




















Op woensdagmiddag hebben onze leerlingen: Feline, Amber, Lara, Pien en Lieke, van groep 8 meegedaan met het
schoolvolleybal toernooi in Assen. Ze hebben een tweede plek behaald. Prima prestatie. Complimenten hiervoor.
Vrijdag 1 juni werd de toets AK hoofdstuk 3 afgenomen. En vrijdag 8 juni wordt er een topotoets Z-W Azië
afgenomen.
De Musical vordert gestaag. De ouders die willen participeren in de werkgroepen: schmink, decor en/of kleding,
komen maandagmiddag 4 juni bij elkaar om 16.30 uur. Hier op school. Er is een vrije inloop, dus je hoeft je niet op
te geven. De leerlingen moeten op 4 juni de tekst uit het hoofd kennen. Dus oefenen !!!!! Er wordt natuurlijk wel
gesouffleerd.
Er zijn berichten verstuurd via de app. Wie wil er participeren met: de excursie naar het gemeentehuis en naar
Westerbork?
Fijn weekend.
Woensdagmiddag hebben Lieke, Feline, Lara, Amber en Pien de tweede ronde van het volleybaltoernooi gehad in
Assen. We zijn als tweede geëindigd! Het was super leuk en gezellig!! Groetjes, Pien en Lieke.
We zijn al lekker bezig met de musical. Vanaf maandag a.s. gaan we zelfs al oefenen zonder tekstboek. De kinderen
moeten de tekst dan uit het hoofd kennen. De hulp van zoveel mogelijk ouders is onontbeerlijk voor het welslagen
van de musical. Daarom zijn alle ouders/opa's/oma's etc. uitgenodigd om maandag a.s. om 16:30 uur langs te komen
voor het bespreken van de musical-activiteiten. Vele handen maken licht werk, dus schroom niet om langs te komen.
Alvast bedankt voor de moeite en graag tot maandag!
Voor in de agenda: Vrijdag 8 juni topo ZW-Azie
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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