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 groep 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
Voor de kinderen van groep 7A, 7B, 8A en 8B:
Hartelijk dank voor de prachtige kaarten. Het waren er 86. Ik was heel verrast en
ik was er super blij mee.
Heel veel liefs, juf Dini.

maandag 18 juni
t/m 20 juni Schoolkamp groep 8
Margemiddag Zonnegroep en groep 4A

dinsdag 19 juni
Margemiddag Wolkengroep en groep 3A
13.00 uur Overleg IB-directie

woensdag 20 juni
13.00-14.30 uur Teamvergadering

donderdag 21 juni

Nienorun in Familiepark Nienoord
Margemiddag Sterrengroep en groep 3B/4B
Op zaterdag 30 juni organiseert Landgoed Nienoord de Nienorun voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar. Dit is een sponsorloop voor Kika. Voor meer informatie of
aanmelding verwijzen wij u naar de website www.landgoednienoord.nl/familiepark/nienorun

















Vele handen maken licht werk. Daarom een schoonmaakavond op 2 juli vanaf half 7. Alle materialen moeten weer
worden schoon gemaakt.
Woensdag 27 juni is er een sportdag voor de kleuters. Voor de begeleiding vragen we 4 ouders. Aan het eind van de
ochtend gaan we samen pannenkoeken eten in de klas. Volgende week meer informatie.
Wie wil er pannenkoeken bakken?? Wie wil een groepje begeleiden? Opgeven bij de groepsleerkracht!
De Vaderdag cadeautjes zijn meegegeven. Heel spannend voor de kinderen. Veel plezier!!!!!
Er zijn hele mooie vlinders gemaakt . Ze zijn te bewonderen in en buiten ons lokaal.
Maandagmiddag zijn heeft de Zonnegroep een margemiddag.
Vele handen maken licht werk. Daarom een schoonmaakavond op 2 juli vanaf half 7. Alle materialen moeten weer
worden schoon gemaakt.
Woensdag 27 juni is er een sportdag voor de kleuters. Voor de begeleiding vragen we 4 ouders. Aan het eind van de
ochtend gaan we samen pannenkoeken eten in de klas. Volgende week meer informatie.
Wie wil er pannenkoeken bakken?? Wie wil een groepje begeleiden? Opgeven bij de groepsleerkracht!
Dinsdagmiddag zijn de kinderen vrij.
Maandag 25 juni zijn de kinderen ook vrij. De onderwijzers hebben een personeelsdag.
Het weer is nu wisselend. Soms gaan we 's morgens vroeg al naar buiten. Dan is het nog wel fris. Denkt u eraan om
uw kind een jas mee te geven?
We wensen alle vaders een prettige Vaderdag toe.
Aan de maandsluiting deden mee Selma, Kevin, Feline, Wesley, Geneva, Cilo en Lieke. Supergoed gedaan hoor
allemaal!
Liedje: Op de melodie van Berend Botje: 1234567 waar is rupsje nooit genoeg gebleven?? Voor de boom, achter de
steen?? Nee, hij kroop door de appel heen. Hap hap, slik slik smullen maar. Appels, peren, pruimen en taart, een
plakje kaas en een stuk meloen en....tot slot een blaadje groen!
Donderdag middag zijn de kinderen vrij!
Woensdag 27 juni is er een sportdag voor de kleuters. Voor de begeleiding vragen we 4 ouders. Aan het eind van de
ochtend gaan we samen pannenkoeken eten in de klas. Volgende week meer informatie.
Wie wil er pannenkoeken bakken?? Wie wil een groepje begeleiden? Opgeven bij de groepsleerkracht!
Vele handen maken licht werk. Daarom een schoonmaakavond op 2 juli vanaf half 7. Alle materialen moeten weer
worden schoon gemaakt.
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Niet vergeten: dinsdag 19 juni margemiddag!!!
Deze week hebben we de Cito spelling, woordenschat en begrijpend luisteren afgerond. Volgende week gaan we
verder met Cito rekenen, AVI en DMT.
Met rekenen zijn we begonnen met tellen in groepjes. Er staan 4 dozen op een kar. Hoeveel dozen staan er dan op 3
karren?
Wat hebben de kinderen weer goed hun best gedaan op het podium tijdens de seizoensluiting. Foto's staan op de
groepsapp.
Deze week hebben wij nieuwe bewoners in de groep gekregen. Tientallen vlindereitjes, rupsen en 5 poppen.
Dankzij de vader van Marije hebben ze genoeg biologische kool. Het is de bedoeling dat de kinderen van dichtbij de
cyclus van de vlinder leren ontdekken. Kom gerust kennismaken in de groep😉
Fijn weekend!!
Deze week zijn we begonnen met de Cito toetsen. Volgende week zullen we verder gaan. We zullen dan ook
beginnen met de AVI en DMT. Blijf nog even goed oefenen dus.
Het was nog even flink zweten en hard werken, maar de Vaderdag cadeautjes zijn mee naar huis. We hopen dat alle
vaders er heel blij mee zijn!
Donderdag 21 juni hebben wij een margemiddag.
Fijn weekend!
Donderdag was de seizoensluiting. Kian, Jasper, Luca, Amira, Dinand, Jermano, Robin, Lucas en Silven deden het
verhaal van de Tovenaar met het liedje: "Hé daar is er iemand thuis. Ook deden ze nog een energizer met de mug
en de slang. Het was geweldig leuk.
Het Vaderdag cadeautje is erg leuk geworden. De kinderen hebben er hard aan gewerkt.
Volgende week hebben Dinand en Djula hun spreekbeurt.
Afgelopen dinsdag is het woordpakket thema 7 meegegeven. Het dictee is donderdag 21 juni. Nog even flink
oefenen dus.
Volgende week gaan we verder met de Cito.
Maandag heeft groep 4 een margemiddag.
Goed weekend
Ook deze week hebben de kinderen weer een Cito gemaakt. Dit keer was begrijpend lezen aan de beurt. Hierna
moeten we nog rekenen en spelling.
Het controle dictee van woordpakket 8 is op donderdag 21 juni.
De toets van natuur is vrijdag 22 juni.
De toets van aardrijkskunde is donderdag 28 juni.
Vrijdag hadden we een gastles over zwerfafval in Ghana. Het thema van deze les was 'van zooi naar mooi’. De les
werd gegeven door Ellen Seldenthuis. Zij heeft als doel om kinderen zich ervan bewust te maken dat het niet overal
zo goed geregeld is met de afvalverwerking als bijvoorbeeld in de gemeente Leek. In Ghana heeft Ellen een project
die de inwoners stimuleert om plastic in te zamelen. Van het ingezamelde plastic wordt vervolgens weer iets moois
gemaakt. Het was een zeer boeiende les!!
Fijn weekend iedereen!
Afgelopen donderdag hebben een aantal kinderen mee gedaan aan de seizoensluiting. Ze hadden zelf de teksten,
attributen en de onderwerpen voor "het jeugdjournaal" bedacht. Het zag er allemaal erg leuk uit. Hulde!
Woordpakket 8 is meegegeven om thuis te oefenen. Wanneer het dictee is, komt vroegtijdig in de nieuwsbrief te
staan.
Maandag 2 juli is de toets over hoofdstuk 5 van geschiedenis. De samenvatting wordt aanstaande maandag 18 juni
meegegeven.
We hebben twee onderdelen van de Cito-toets gemaakt n.l. begrijpend lezen en woordenschat. Rest ons nog
rekenen en spelling.
Dinsdag 19 juni is de toets over deel 4 van aardrijkskunde, de samenvatting is reeds meegegeven.
Dinsdag 26 juni is de toets van hoofdstuk 4 van NAUT (natuur en techniek). De samenvatting is op vrijdag 15 juni
meegegeven.
Vandaag was onze stagiair Dorian voor het laatst. We willen hem heel erg bedanken voor zijn inzet en wensen hem
veel succes in zijn verdere loopbaan.
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Deze week hebben de kinderen Cito rekenen gemaakt.
Vrijdag hadden we een gastles over zwerfafval in Ghana. We kregen een gastles met als thema 'van zooi naar mooi’.
De bedoeling is dat de kinderen zich ervan bewust worden dat het niet overal zo goed geregeld is met de
afvalverwerking als bijvoorbeeld in de gemeente Leek. Van zwerfafval worden schooltassen gemaakt voor kinderen
in Ghana. De kinderen gaven aan zich bewuster te zijn van al het afval dat op straat ligt. ''Juf, wij kunnen dus eigenlijk
gewoon plastic oppakken en weg gooien in de bakken, wij kunnen onze handen namelijk weer wassen met zeep en
water. De kinderen in Ghana kunnen dat allemaal niet''.
Op donderdag 21 en 28 juni zijn onze gymtijden verplaatst. We hebben dan niet 's morgens, maar 's middags direct
om 13:00 uur gym.
Aanstaande dinsdag wordt de rekentoets van blok 10 afgenomen, de kinderen hebben het gele boek mee naar huis
gekregen. Blok 10, les 13 kan geoefend worden als daar behoefte aan is.
Aanstaande woensdag wordt de aardrijkskunde toets afgenomen, goed leren dus!
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend.

Woensdag zijn we op excursie geweest naar Midwolde. In de kerk en op het kerkhof hebben we oude graven
bekeken en veel verhalen gehoord over de geschiedenis van de mensen uit Leek. Daarna mochten we op de
begraafplaats foto's maken van grafstenen naar aanleiding van een opdrachtenblad. Terug op school hebben we het
project verwerkt in ons werkboekje. Wat een mooie indrukwekkende ochtend, waarin we veel geleerd hebben.
Complimenten aan iedereen voor het respectvolle gedrag! Dank aan Christa, Patricia en Gerrie voor de
begeleiding.
Donderdag deden we mee met de seizoensluiting. Helemaal zelf bedacht en uitgevoerd. Nog niet zo makkelijk maar
een groot succes.
Vrijdag kregen we een gastles over zwerfafval in Ghana, met als thema 'van zooi naar mooi’. Juf Ellen liet ons zien dat
je van plastic (water-)zakjes handige gebruiksvoorwerpen kunt maken; zoals schooltassen regenjassen en petten. Je
slaat dat twee vliegen in één klap: het zwerfafval wordt opgeruimd en er worden nuttige artikelen gemaakt. De
bedoeling is ook dat de kinderen zich ervan bewust worden dat het niet overal zo goed geregeld is met de
afvalverwerking als bij ons. Iedereen heeft aandachtig geluisterd en goede vragen gesteld. Misschien gaan we een
actie in de klas bedenken om dit project te steunen
Volgende week gaan we aan de slag met Cito Rekenen.
Op donderdag 21 en 28 juni zijn onze gymtijden iets gewijzigd. We hebben dan niet 's morgens, maar 's middags
gym.
Wij wensen iedereen een zonnig fijn weekend.

We schieten al lekker op met werken aan Cito-toetsen. De spelling- en begrijpend lezentoetsen zijn klaar. Volgende
week gaan we werken aan woordenschat en rekenen.
De taaltoets ging over het gebruik van leestekens, bijvoeglijke naamwoorden en woorden die te maken hebben met
het thema sport en spel.
Tijdens de rekenlessen hebben we veel geoefend met allerlei soorten breuken, kommagetallen, verhoudingen en
omrekenen van maten.
Woensdag zijn we naar Midwolde gefietst. Meneer Breedveld heeft ons de binnenkant van de kerk laten zien, met
het prachtige grafmonument van Anna van Ewsum en haar echtgenoten. Daarna hebben we de geschiedenis
gehoord van veel mensen die begraven liggen op het kerkhof of de begraafplaats. Monumenten, zerken en dekplaten
vertellen veel verhalen. Gewapend met een fototoestelletje en een opdrachtkaart hebben we informatie gezocht op
het kerkhof. Vooral de graven van kinderen hebben veel indruk gemaakt. In school wordt alle informatie verder
verwerkt in een projectboekje. Fijn dat Hendrika, Viola en Peter met ons mee konden gaan voor de begeleiding.
Donderdag, tijdens de seizoensluiting, hebben we Karlijn geopereerd. De chirurg haalde alle darmen, de maag, de
nieren, de blaas en een bloedvat uit haar buik en samen hebben we gespeeld en uitgelegd wat er dus allemaal aan
spijsvertering binnen in je lichaam gebeurt. Vader Florian had toen echt geen trek meer in eten...
De komende drie weken zijn onze gymlessen van dinsdagochtend verplaatst naar maandagmiddag. Vergeet je
gymkleren niet!
Aanstaande dinsdag ontvangen we een gastdocente. Zij gaat ons begeleiden op muzikaal gebied. Daarover later
meer.
Een lekker-ruikende-Vaderdag gewenst!
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Op donderdag 21 en 28 juni zijn de gymlessen in de ochtend! Neem je gymspullen dus 's ochtends mee!
Donderdag gaf Ellen Seldenthuis van de stichting Adwuma Ye een gastles over het recyclen van plasticzakken in
Ghana. De hoeveelheid plasticafval in Ghana is heel groot en de mensen gooien hun afval in Ghana op straat. Dat is
voor hun heel gewoon. Daarnaast is de afvalverwerking niet zo goed geregeld als bijvoorbeeld in de gemeente Leek.
Ellen stimuleert de inwoners in Ghana om de plasticzakken te verzamelen en de leefomgeving schoner te maken.
Van het plasticafval maakt zij nieuwe spullen voor de inwoners, zoals schooltassen voor de kinderen, (regen)kleding,
petten, kleden, e.d. Ze had een aantal kledingstukken meegenomen die we mochten passen en een paar
gebruiksvoorwerpen. Het was een boeiende gastles! De stichting doet mee aan de "Actie Warm Hart", waarmee
goede doelen een financiële bijdrage kunnen 'winnen'. Het werk dat Ellen doet wordt namelijk gerealiseerd door
sponsoren, giften, e.d. Je kunt via de website: www.ncrv.nl/geven/stichtingadwumaya je stem uitbrengen, waardoor
zij de financiële bijdrage kan winnen. Op dit moment staat ze op de 3de plaats! Helpen jullie mee haar stichting op
de 1ste plaats te krijgen?
Afgelopen dinsdag zijn we bij de gemeente en de brandweer geweest. Daar hebben we ook een quiz gemaakt … nu
afwachten of we gewonnen hebben, duimen dus!
Volgende week gaan we op schoolkamp naar Ameland! Informatie over vertrektijden, aankomsttijden, bagagelijst,
e.d. is meegegeven. Toevoeging aan de meeneemlijst: strandspeelgoed (frisbee o.i.d.) en het musicalboekje. Niet
vergeten: we vertrekken op tijd!
Afgelopen woensdag is er een bijeenkomst van ouders geweest om de musical voor te bereiden. Met veel plezier en
enthousiasme worden de voorbereidingen getroffen. Het is leuk om samen te sparren over de aankleding van de
musical en daarbij gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Hierbij zijn zo veel mogelijk ouders welkom. U
kunt zich aansluiten door bijvoorbeeld even contact op te nemen met Helena (moeder Jarik – Rekwisieten/Hand- en
spandiensten), Krista (moeder Lars Vlonk - Kleding) of Diana (moeder Thijs - Decor). Alvast bedankt voor uw inzet!
We zoeken nog ouders voor het vervoer naar Westerbork op 26 juni a.s. We hebben op dit moment niet genoeg
auto's. Als er niet voldoende ouders zijn kunnen we helaas niet gaan. We vertrekken rond 08:40 en zijn rond 14:30
weer op school. Aanmelden kan bij de leerkrachten. Alvast bedankt!
Fijn weekend!
Op donderdag 21 en 28 juni zijn de gymlessen in de ochtend! Neem je gymspullen dus 's ochtends mee!
Donderdag gaf Ellen Seldenthuis van de stichting Adwuma Ye een gastles over het recyclen van plasticzakken in
Ghana. De hoeveelheid plasticafval in Ghana is heel groot en de mensen gooien hun afval in Ghana op straat. Dat is
voor hun heel gewoon. Daarnaast is de afvalverwerking niet zo goed geregeld als bijvoorbeeld in de gemeente Leek.
Ellen stimuleert de inwoners in Ghana om de plasticzakken te verzamelen en de leefomgeving schoner te maken.
Van het plasticafval maakt zij nieuwe spullen voor de inwoners, zoals schooltassen voor de kinderen, (regen)kleding,
petten, kleden, e.d. Ze had een aantal kledingstukken meegenomen die we mochten passen en een paar
gebruiksvoorwerpen. Het was een boeiende gastles! De stichting doet mee aan de "Actie Warm Hart", waarmee
goede doelen een financiële bijdrage kunnen 'winnen'. Het werk dat Ellen doet wordt namelijk gerealiseerd door
sponsoren, giften, e.d. Je kunt via de website: www.ncrv.nl/geven/stichtingadwumaya je stem uitbrengen, waardoor
zij de financiële bijdrage kan winnen. Op dit moment staat ze op de 3de plaats! Helpen jullie mee haar stichting op
de 1ste plaats te krijgen?
Volgende week gaan we op schoolkamp naar Ameland! Informatie over vertrektijden, aankomsttijden, bagagelijst,
e.d. is meegegeven. Toevoeging aan de meeneemlijst: strandspeelgoed (frisbee o.i.d.) en het musicalboekje. Niet
vergeten: we vertrekken op tijd!
Afgelopen woensdag is er een bijeenkomst van ouders geweest om de musical voor te bereiden. Met veel plezier en
enthousiasme worden de voorbereidingen getroffen. Het is leuk om samen te sparren over de aankleding van de
musical en daarbij gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Hierbij zijn zo veel mogelijk ouders welkom. U
kunt zich aansluiten door bijvoorbeeld even contact op te nemen met Helena (moeder Jarik – Rekwisieten/Hand- en
spandiensten), Krista (moeder Lars Vlonk - Kleding) of Diana (moeder Thijs - Decor). Alvast bedankt voor uw inzet!
We zoeken nog ouders voor het vervoer naar Westerbork op 26 juni a.s. We hebben op dit moment niet genoeg
auto's. Als er niet voldoende ouders zijn kunnen we helaas niet gaan. We vertrekken rond 08:40 en zijn rond 14:30
weer op school. Aanmelden kan bij de leerkrachten. Alvast bedankt!
Voor in de agenda: vrijdag 6 juli allerlaatste topo-toets! De oefen-papieren worden vanmiddag mee gegeven.
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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