Voor uw agenda
Vakanties en margemomenten voor de maanden juni en juli:
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
groep 1 t/m 8
Woensdag
4 juli
groep 1 t/m 8
Vrijdagmiddag
20 juli
groep 5 t/m 8
Schoolfoto’s bestellen
Hierbij nog even een herinnering voor het bestellen van de gratis groepsfoto,
dit kan nog t/m 10 juni 2018. Met de inloggegevens op de inlogkaart kunt u
de foto's bestellen op www.fotokoch.nl. U bent niet verplicht naast de gratis
groepsfoto nog andere foto's te bestellen.

maandag 11 juni
15.45-17.15 uur Leerlingvergadering

dinsdag 12 juni
9.00-12.30 uur Scholing Ib-er – directie
12.50 uur Excursie Gemeente huis en brandweer
groep 8A

woensdag 13 juni
Excursie begraafplaats Midwolde groep 6B/7B
en groep 7A
13.00-14.30 uur MB en BB overleg

donderdag 14 juni
13.15 uur Seizoensluiting: Sterregroep,
groep 5B en 7A
14.00 uur Seizoensluiting: groep 3A, 4A en 6B/7B

SPORTDAG 27 juni
Op woensdag 27 juni 2018 gaan we weer met de groepen 3 tot en met 8 onze
jaarlijkse sportdag houden bij de sportvelden in Oostindie.
Hopelijk wordt het een sportdag waar de kinderen weer veel en sportief bezig kunnen zijn.
Het zou heel fijn zijn als we daarvoor hulp krijgen van (groot)ouders, of misschien wel van oudere broers en/of zussen, zodat
de ochtend soepel kan verlopen.
Heeft u tijd en zin om hierbij mee te helpen dan graag z.s.m. opgeven bij Odette (o.hamers@quadraten.nl)
U kunt dan ook uw voorkeur opgegeven en kiezen uit:
* Begeleiden/coachen van een groepje (van ongeveer 7 leerlingen) bij de groepen 3 t/m 6
* Begeleiden/sturen van een aantal groepjes bij de groepen 7 en 8
* Leiden van een spel; scheidrechter of spelleiding
De leerlingen hebben voor die dag ook buitensportschoenen nodig.
Wandel4daagse
Er zijn nog 6 kinderen die het schoolshirt, dat gedragen is tijdens de Wander2daagse moeten inleveren. Dat kan bij de
groepsleerkracht. Bedankt alvast.
Drinkwateronderzoek
Enkele weken geleden heeft de gemeente Leek een drinkwateronderzoek
verricht bij ons op school en in het gymlokaal. Twee leerlingen waren
namelijk naar de gemeente gestapt, omdat ze het niet vertrouwden. De
gemeente heeft laten weten dat het water van goede kwaliteit is. Het water
is onderzocht in het Waterlaboratorium Noord. Beide leerlingen hebben in
de klas een brief van een medewerker van de gemeente Leek ontvangen.
Kortom: geen zorgen over het kraanwater. Dat kan overal in ons gebouw
worden gedronken. Denk er wel om: Geen mond aan de kraan.
Naam voetbalkooi
Onze voetbalkooi moet nog worden voorzien van een mooie naam. Daarom is er een wedstrijd uitgeschreven onder de
leerlingen van de groepen 6 t/m 8. De leerlingenraad maakt een keuze uit alle inzendingen. De bedenker van de gekozen
naam ontvangt een prijsje. De naam zal worden onthuld tijdens een officiële opening. Het tijdstip van deze officiële
ingebruikname wordt nog bekend gemaakt.
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We mochten afgelopen woensdag een paar nieuwe kindertjes in onze klas verwelkomen. Groep 2 was ondertussen
even buiten. Zo konden de kleuters even lekker spelen en kennis maken met onze klas.
We zijn met vlinders en rupsen bezig geweest. Altijd een wonder hoe een rups een prachtige mooie vlinder kan
worden!
We zijn ook bezig met het Vaderdag-cadeautje. Natuurlijk verklappen we dat nog niet.
Met dit mooie weer zal een fijn weekend vast wel lukken!
Afgelopen woensdag hebben de nieuwe kleuters even een bezoekje gebracht aan de kleutergroepen. Eerst wat
aarzelend (het is ook spannend), maar al gauw gingen ze lekker spelen. Leuk dat jullie even geweest zijn!
Het is nog steeds erg warm buiten. Gelukkig is het in de klas zelf lekker koel. Denkt u nog even aan het insmeren
met zonnebrandcrème?
We hebben leuk gewerkt over de vlinders en de rupsen. Het boek Rupsje Nooitgenoeg is natuurlijk voorgelezen.
We maken nu een leuk cadeautje voor de vaders.
Fijn weekend!
Donderdag 14 juni om 13.15 uur doet een deel van onze groep mee aan de seizoensluiting. Kinderen die mee doen
hebben een briefje mee gehad.
En weer hebben we fijn buiten kunnen spelen met dit mooie zomerweer. Donderdag hebben we met emmertjes
water en zand zelf een blote voetenpad gemaakt. Dat was genieten!
We maken een leuk cadeautje voor de vaders.
Fijn dat iedereen de druifjes en tomaatjes door gesneden meeneemt.
Fijn weekend!
Wat weer een weekje. Deze week ging het om het schoolreisje. Wat was het gezellig en leuk! Niet alleen de
kinderen hebben genoten, maar de juffen vonden het geweldig. We hebben heel veel geleerd over waterdiertjes,
kikkers en otters. De foto's zullen straks op de site worden gezet.
Dinsdag was juf Monica voor het laatst. Het was een beetje verwarrend omdat we dinsdag op schoolreis waren,
maar maandag heeft ze even getrakteerd. We wensen juf Monica heel veel sterkte met het afronden van haar
verslag. Haar stage was in ieder geval als zeer goed beoordeeld. We waren allemaal heel blij met haar!
Vrijdag hebben we rekenen blok 10 afgerond.
Volgende week gaan we beginnen met de Cito’s!!!
Donderdag 14 juni is de seizoensluiting. Onze groep is om 14.00 uur aan de beurt. De ouders zijn van harte welkom
om te komen kijken.
Lekker genieten van het mooie weer. Fijn weekend
Afgelopen dinsdag zijn we op schoolreis geweest. Het was een groot succes! We hebben hele leuke dingen gedaan
zoals waterdiertjes zoeken, kikkers zoeken en nadoen, hutten bouwen, glijden als een otter, enz. Ook hadden we
veel geluk met het weer. Zowel de kinderen als de meester en juffen hebben genoten! Graag willen we de moeder
van Eva nogmaals bedanken voor de begeleiding!
Het einde van het schooljaar is in zicht. De komende weken zullen we de Cito-toetsen afnemen. Het is daarom
extra belangrijk om dagelijks te oefenen met lezen. Als we samen het leestempo nog wat omhoog krijgen, zal uw
kind daar in de volgende groep alleen maar van profiteren. Voor groep 4 is het advies om de spellingscategorieën
goed te oefenen! Vooral de categorie molen is nog lastig.
We zijn druk bezig met het Vaderdag cadeautje!
Fijn weekend allemaal
Afgelopen dinsdag zijn we op schoolreis geweest. Het was fantastisch. We hebben hele leuke dingen gedaan. We
hebben waterdiertjes gezocht met een schepnetje. We mochten hutten bouwen en buik glijden. We hebben kikkers
gezocht. We hadden ook nog eens geweldig weer. De foto's staan op de site van 4a.
Donderdag 14 juni is de seizoensluiting. Ons optreden start vanaf 14.00 uur. De ouders van de kinderen die
meedoen zijn van harte welkom om te komen kijken.
Volgende week hebben Tessel en Zekie hun spreekbeurt.
Volgende week starten we met de Cito toetsen.
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De eerste Cito-toets zit er op! Op naar de volgende. Volgende week starten we met de Cito begrijpend lezen.
Met leefstijl hebben we geleerd om te tellen in een andere taal. Dat kan nog knap lastig zijn! Duits, Frans, Engels,
alles kwam voorbij.
Ook deze week hebben we weer een creatieve schrijfopdracht gedaan. Dit keer mochten we onze eigen planeet
bedenken. Wie woont er op deze planeet? Waarvan is de planeet gemaakt? Hoe heet de planeet? Zoveel vragen!
Gelukkig hebben de kinderen die weten te beantwoorden door het schrijven van originele verhalen.
We hebben een nieuwe werkhoudingmeter met dank aan Jurre. Zijn idee werd als beste gekozen door de klas. We
hebben nu een mooie wereldbol in de klas hangen met verschillende vlaggen. Als we een dag goed gewerkt hebben,
vliegen we naar een nieuw land. Het is elke keer weer een verrassing waar we terecht komen.
Met rekenen zijn we veel stof aan het herhalen. Wilt u thuis ook blijven oefenen met de tafels en het klokkijken?
Een heel fijn en zonnig weekend toegewenst!!
Donderdag 14 juni doen we mee met de seizoensluiting. We beginnen om 13.15 uur! De ouders van de kinderen die
meedoen worden van harte uitgenodigd om te komen kijken.
We zijn begonnen met de Cito-toetsen.
Op dinsdag 19 juni is er een toets over hoofdstuk 4 van aardrijkskunde. Ditmaal hoort de topografie van de
provincies met de hoofdsteden erbij. Er kan geoefend worden met de meegegeven papieren versie, maar leuker is
het op de computer via Topomania (https://www.topomania.net/mijntopomania/argusclou_grp5). De samenvatting
is vrijdag 8 juni meegegeven.
We wensen iedereen een fijn weekend.
Deze week hebben we weer hard gewerkt. We zijn druk bezig geweest met de Cito-toetsen. Volgende week gaan
we weer verder!
Deze week hebben we tijdens rekenen geleerd hoe je een deel van een breuk kunt berekenen. Ook hebben we
geleerd hoe je inhoudsmaten kunt omrekenen met behulp van een verhoudingstabel.
De taaltoets is gemaakt, de cijfers komen volgende week in Parnassys.
Bij spelling zijn we begonnen aan het laatste thema van dit schooljaar. De laatste woordpakketten zijn mee naar huis
gegeven.
Bij begrijpend lezen leren we hoe je bepaalde informatie uit een alinea kunt halen.
Wij wensen iedereen een fijn weekend.
Volgende week woensdag gaan we op excursie naar de kerk en de begraafplaats in Midwolde. (de moeder van Steijn
en van Elisa gaan mee als begeleiders). Afgelopen woensdag is meneer Breedveld bij ons in de klas geweest om de
excursie voor te bereiden. Iedereen was zeer aandachtig. Wij gaan hier op de fiets heen! Dus iedereen de fiets mee.
Op donderdag hebben wij onze tweede seizoensluiting van dit jaar. De voorbereidingen zijn in volle gang. De klas
heeft de voorstelling helemaal zelf bedacht en u zult verbaasd zijn, hoeveel creativiteit er in groep 6B/7B verborgen
zit. Ons optreden vindt plaats vanaf 14.00 uur. U bent van harte welkom en wij hebben er zin in!
De Naut toets is door iedereen voldoende gemaakt. TOP. We hebben zelfs een fout in het antwoordboek ontdekt,
Want: een vaste stof (en niet een vloeistof) kan niet uit zichzelf van vorm veranderen.
Verder werken we deze weken ook hard aan de Cito-toetsen.
Fijn weekend gewenst.



We hebben de afgelopen dagen een begin gemaakt met de Cito-toetsen. De spellingtoets is klaar, er wordt nu
gewerkt aan de toets begrijpend lezen.
 Het aardrijkskundeproefwerk is goed gemaakt, zonder onvoldoendes. Compliment!
 In ons lokaal hangt een databord. Daar staan de plannen op waar we aan werken: Leren door spelen. We hebben
met z'n allen bepaald dat rekenen en woordenschat daar eerst voor in aanmerking komen omdat daarmee nog het
meest geoefend moet worden. In groepjes worden nu spellen bedacht en uitgewerkt. Die worden aan ons uitgelegd
en daarna gaan we ze ook uitvoeren. Het eerste woordenschatspel is inmiddels gespeeld.
 Woensdag 13 juni gaan we op excursie naar de begraafplaats in Midwolde. Meneer Breedveld van de SAvE ( Stichting
Anne van Ewsum, die grafstenen bijwerkt en de geschiedenis van het kerkhof beheert), heeft ons vast informatie
gegeven over wat we gaan zien. Het was een interessante presentatie. We vertrekken woensdag per fiets om
ongeveer 9.30 uur naar Midwolde en zijn om ongeveer 11.30 uur weer bij school. De vader van Florian gaat mee als
begeleider. Is er nog een tweede ouder die tijd en zin heeft om mee te gaan?
Vervolg van groep 7A op de volgende pagina!
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Aanstaande donderdag, 14 juni, doen we mee aan de seizoensluiting die begint om 13.15 uur Maandag gaan de
uitnodigingen mee naar huis.
Vandaag, 8 juni, wordt juf Elske vervangen door juf Greet.
Zonnig weekend gewenst!
Ter herinnering: kinderen mogen een mobiele telefoon mee naar school nadat zij een door één van hun ouders
ondertekend toestemmingsformulier op school hebben ingeleverd. Dit formulier is verkrijgbaar bij de directie. De
telefoon mag op school alleen gebruikt worden indien noodzakelijk. In de klas wordt de telefoon opgeborgen. Op
het schoolkamp worden geen telefoons meegenomen.
Maandag krijgen de leerlingen de informatie mee voor het schoolkamp Ameland.
Op dinsdag 12 juni gaan we voor de leerlingenexcursie naar het Gemeentehuis en de Brandweer in Leek. Dus graag
de fietsen mee. We vertrekken om 12.50 uur gezamenlijk vanaf school. De excursie zal ongeveer om 15.00 uur zijn
afgelopen. We fietsen ook gezamenlijk weer terug naar school. We hebben echter nog ouders nodig die mee willen
fietsen en begeleiden. Graag even een bericht naar meester Jeroen.
Juf Anne-Marie zal donderdag 14 juni en donderdag 28 juni lesgeven.
De musical vordert goed. De teksten zitten er al goed in. Nu is het voor de leerlingen belangrijk dat ze de
toneelkleding mee nemen naar school. Ook de attributen meenemen of maken is belangrijk. Hoe eerder hoe beter.
EXCURSIE WESTERBORK !!! We gaan dinsdag 26 juni naar Westerbork....... echter..... er moeten dan wel ouders
zijn die willen rijden en begeleiden!!!! Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij de leerkrachten van de groepen 8.
Ter herinnering: kinderen mogen een mobiele telefoon mee naar school nadat zij een door een van hun ouders
ondertekend toestemmingsformulier op school hebben ingeleverd. Dit formulier is verkrijgbaar bij de directie. De
telefoon mag op school alleen gebruikt worden indien noodzakelijk. In de klas wordt de telefoon opgeborgen. Op
het schoolkamp worden geen telefoons meegenomen.
Maandag krijgen de leerlingen de informatie mee voor het schoolkamp Ameland.
We zijn nog op zoek naar mensen die willen rijden op 26 juni i.v.m. onze excursie naar Westerbork.
Toetsdata: Dictee woordpakket 8.08 is op 3 juli. Toets geschiedenis hoofdstuk 5 is op maandag 2 juli.
De meeste kinderen kennen hun tekst van de musical inmiddels goed. Complimenten daarvoor! Zowel de dansjes
als de liedjes kunnen ook online thuis worden geoefend met het Rep en Roer Oefenlokaal.
Goed 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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