Voor uw agenda
Margemomenten voor de maanden juni en juli:
Lang weekend
25 juni
Woensdag
4 juli
Vrijdagmiddag
20 juli

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 5 t/m 8

maandag 25 juni
Alle kinderen vrij

Privacybeleid op De Nijenoert
woensdag 27 juni
Op o.b.s. De Nijenoert gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze
Sportdag
leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De
gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken
alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie
die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie
van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast
registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en
vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem
ParnasSys. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang
tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. In het geval
van specifieke bovenschoolse onderwijskundige begeleiding (b.v.
orthopedagoog, psycholoog) kan toegang tot individuele leerlingdossiers
worden verleend. Deze toegang wordt per keer geregistreerd. Omdat De
Nijenoert onderdeel uitmaakt van stichting Quadraten, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee
gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze
leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens
alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt
voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de
informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die
specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de
leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.
Op onze school hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens,
en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief,
vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Dat hebben we in het begin van dit school ook gedaan. Ouders mogen altijd
besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft
gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te
plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de
schooldirecteur.
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SPORTDAG Woensdag 27 juni
Aanstaande woensdag zal onze jaarlijkse sportdag plaatsvinden voor de
kinderen van groep 3 t/m 8.
Het is weer geweldig dat er genoeg ouders gehoor hebben gegeven aan
de oproep voor begeleiding!
Ouders die zich aangemeld hebben zullen uiterlijk maandagavond meer
horen per mail.
Alle kinderen worden UITERLIJK om 8.30 uur in hun sportkleding
verwacht bij de kantine van de voetbalvereniging VEV op het sportpark in Oostindie. Meld je dan bij je groepsleerkracht. Die
kan je jouw groepsleider aanwijzen. Na een korte instructie ga je met je deelgroep en je groepsleider naar je eerste
onderdeel.
De ochtend duurt voor de groepen 3 en 4 tot 12.00 uur en voor de groepen 5 t/m 8 tot 12.30 uur.
Meenemen en Aandoen voor de sportdag (groep 3 t/m 8):
 Sportieve kleding, gymkleding of trainingspak (afhankelijk van het weer); Zorg dat je je niet meer hoeft om te kleden
en als je iets uit gaat doen, dat je dat dan in je eigen tas kan stoppen.
 Buiten-gymschoenen (al aan). Denk eraan dat je veel moet rennen.
 Alle leerlingen moeten een navulbaar flesje of bidon met water meenemen. Er zullen genoeg momenten zijn om
dit bij te vullen. In de pauze krijgen de kinderen ook iets te eten, maar als u extra fruit of een boterham mee wilt
geven voor extra energie is dat prima.
Echter alleen verpakt in broodtrommels of andere duurzame bakjes! We willen geen plastic afval op
de sportvelden achterlaten. We hopen op een ieders medewerking!
Wandelen voor Water
Met de actie hadden we het bedrag van 1717 euro opgehaald. Na aftrek van de gemaakte bankkosten is dit bedrag uiteindelijk
overgemaakt naar de organisatie. Een prachtige prestatie!

Sportbroekje
Dorien Aslander uit groep 7a is haar sportbroekje kwijtgeraakt. Ze zoekt een Adidas-broekje. Het sportbroekje ligt niet in
de gevonden-voorwerpen-bak. Heeft iemand het per ongeluk meegenomen?








Maandag vrij!!!
Sportdag kleuters op 27 juni. Van half 9- 12 uur. Je eigen eten en drinken meenemen voor de pauze! Op het
moment dat deze nieuwsbrief is geschreven hadden we nog te weinig hulp bij begeleiding van de spelletjes. Ook
vragen we nog pannenkoekenbakkers. Wie willen/kunnen ons helpen?
Om half 12 eten we samen pannenkoeken in de klas.
Juf Eline was donderdag voor het laatst. We bedanken haar voor alle leuke lessen en hulp.
Steyn is ziek thuis. Hij heeft een gebroken elleboog. Lieve Steyn: we hopen dat je snel weer beter wordt en gauw
weer bij ons in de groep bent.
Schoonmaakavond op maandag 2 juli vanaf half 7! Laat even weten of u komt helpen? En anders materialen/
speelgoed meenemen om thuis schoon te maken.
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Aanstaande maandag zijn alle kinderen vrij.
Sportdag kleuters op 27 juni. Van half 9- 12 uur. Je eigen eten en drinken meenemen voor de pauze!
Om half 12 eten we samen pannenkoeken in de klas.
We spelen vaak buiten. Ook op het gras. We vragen alle ouders om hun kinderen regelmatig te controleren op
teken of tekenbeten. Er zijn al teken geconstateerd!
Aangeleerd liedje: Rupsje rupsje nooitgenoeg, rupsje rupsje nooitgenoeg, wat eet jij dat is de vraag, een appel lust ik
wel vandaag (steeds nieuw eten bedenken).
Schoonmaakavond op maandag 2 juli vanaf half 7! Laat even weten of u komt helpen? En anders materialen/
speelgoed meenemen om thuis schoon te maken.
Maandag vrij!
Sportdag kleuters op 27 juni. Van half 9- 12 uur. Je eigen eten en drinken meenemen voor de pauze! Om half 12
eten we samen pannenkoeken in de klas.
Schoonmaakavond op maandag 2 juli vanaf half 7! Laat even weten of u komt helpen? En anders materialen/
speelgoed meenemen om thuis schoon te maken.
Maandag hebben de kinderen een margedag.
Woensdag is de sportdag. De kinderen moeten om 8.30 uur op het sportpark van VEV zijn. Ze kunnen om 12.00
uur weer opgehaald worden. Zie verder hierboven in de nieuwsbrief wat de bedoeling is en wat de kinderen mee
moeten nemen.
Donderdag gaan we naar de bibliotheek. We zoeken nog een of twee ouders voor begeleiding.
Fijn weekend!
Maandag hebben de kinderen een margedag.
Woensdag is de sportdag. De kinderen moeten om 8.30 uur op het sportpark van VEV zijn. Ze kunnen om 12.00
uur weer opgehaald worden. Zie verder hierboven in de nieuwsbrief wat de bedoeling is en wat de kinderen mee
moeten nemen.
Donderdag gaan we naar de bibliotheek. We zoeken nog een of twee ouders voor begeleiding.
Fijn weekend!
Maandag zijn de kinderen vrij.
Woensdag is de sportdag. De kinderen moeten om 8.30 uur op het sportpark van VEV zijn. Ze kunnen om 12.00
uur weer opgehaald worden. Zie verder hierboven in de nieuwsbrief wat de bedoeling is en wat de kinderen mee
moeten nemen.
Donderdag gaan we naar de bibliotheek. We zoeken nog een of twee ouders voor begeleiding.
Volgende week hebben Famke en Esmee hun spreekbeurt.
Volgende week doen we Cito Spelling.
Goed weekend.





De laatste Cito-toets is in zicht! Volgende week hebben wij de laatste Cito namelijk die van rekenen.
Maandag 25 juni zijn de kinderen vrij in verband met het teamuitje van de meesters en juffen.
Woensdag 27 juni is de sportdag. We hebben er zin in! Voor meer informatie over de sportdag zie bovenaan de
nieuwsbrief.
Donderdag 28 juni is de aardrijkskundetoets over thema 5.
Dinsdag 3 juli is de geschiedenistoets over hoofdstuk 5.
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend toe!








Maandag zijn de kinderen vrij!
Dinsdag 26 juni is de toets over hoofdstuk 4 van NAUT (natuur en techniek). De samenvatting is reeds meegegeven.
Op woensdag 27 juni is de sportdag. Meer informatie staat bovenaan de nieuwsbrief.
Maandag 2 juli is de toets over hoofdstuk 5 van geschiedenis.
Nog een Cito-toets te gaan. Komende week is rekenen aan de beurt.
We wensen iedereen een fijn weekend.
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Deze week hebben we in groep 6 een aantal vlinders vrij kunnen laten! De kinderen zorgen ontzettend goed voor
de beestjes.
We zijn bij rekenen begonnen aan blok 11. Graag alle gele boeken komende week mee terug naar school
nemen.
Maandag zijn de kinderen vrij i.v.m. het teamuitje van de juffen en de meesters.
Woensdag is het sportdag: wij hopen op een sportieve en zonnige dag. Bovenaan deze nieuwsbrief staat alle
informatie.
Op maandag 2 juli is de laatste geschiedenistoets. De samenvatting is al mee naar huis.
Op vrijdag 6 juli is de laatste topo-toets.
Wij wensen iedereen een fijn weekend!
In de vorige nieuwsbrief stond dat we misschien een actie zouden gaan houden voor het project ´van Zooi naar
Mooi´. En ja hoor. De eerste flessenbonnetjes komen inmiddels binnen en er zijn ook al loombandjes verkocht. We
hebben samen uitgerekend: voor een donatie van 8 flessen per kind kunnen we 50 euro storten op de rekening van
Tuma Viela. Maar misschien wel meer. Onze klassenactie duurt tot en met 29 juni.
Maandag zijn de kinderen vrij i.v.m. het teamuitje van de juffen en de meesters.
Volgende week is ook de tafeltoets. Nog even goed oefenen vooral op snelheid!
Deze week is ook de gewone rekentoets. Dus jullie kunnen oefenen met les 13 van blok 10 in het gele boek.
Woensdag is het sportdag: wij hopen op een sportieve en zonnige dag. Bovenaan deze nieuwsbrief staat alle
informatie.
Op 3 juli is de laatste geschiedenistoets. De samenvatting en kaartjes zijn al mee naar huis.
Op 5 juli is de laatste topo-toets: Verenigd Koninkrijk voor groep 7 en Noord- en Zuid-Holland voor groep 6.
Op woensdagmiddag/-avond 11 juli houden wij de gesprekken met de ouders én kinderen van groep 7 over de
plaatsingswijzer. U mag uw voorkeur van tijd aangeven via de mail: w.breet@quadraten.nl. Als u niet reageert delen
wij u in.
Een prettig weekend.
De afgelopen week hebben we gewerkt aan de Cito-toets rekenen. Aanstaande dinsdag volgt het laatste deel.
Daarna is de woordenschattoets aan de beurt.
Donderdag is de samenvatting ter voorbereiding van de "Naut-toets" meegegeven naar huis. Natuurlijk studeren we
ook samen op allerlei manieren. De meest opvallende manier heeft het publiek kunnen zien met onze presentatie
tijdens de seizoensluiting.
Maandag zijn de kinderen vrij in verband met het teamuitje van alle meesters en juffen.
Woensdag is de sportdag aan de beurt. Bovenaan deze nieuwsbrief staat alle informatie.
Op woensdag 11 juli en donderdag 12 juli worden ouders en kinderen uitgenodigd voor een gesprek waarin we de
informatie uit de Plaatsingswijzer gaan bekijken. Volgende week krijgt uw kind een planning daarvoor mee naar huis.
Karlijn heeft op het voetpad naast de school, aan de kant van de Watermuldersweg, een stapeltje Tech-Te gek –
kaartjes gevonden. Er zit een elastiekje omheen en op de kaartjes is en briefje met een nummer. Denk je dat het
jouw kaartjes zijn, vraag dan even aan Karlijn uit groep 7A of dat kan kloppen.
Fijn weekend gewenst.
Het schoolreisje Ameland zit er alweer op. Maandagochtend nog een enkel spatje regen, maar 's middags brak de
zon door. Vooral dinsdag, toen we op de fiets naar de vuurtoren gingen was het echt eilandweer. Iedereen heeft
volop genoten. Enige onderwerpen: platte kar, kwallen, jongens in rokjes, voetballen op het strand, bosspel, patat,
meeuwen die uit je hand eten, kampfik op het strand, broodje knak, fietsen/fietsen/fietsen, ijsjes eten, fietstocht door
de duinen in de nacht, vuurtoren.... Met vermoeide rode koppies kwamen we woensdag weer terug in Leek. Bij
deze willen we al de ouders die ons gebracht- en gehaald hebben hartelijk danken en natuurlijk de ouders die mee
waren om te begeleiden: Annet, Hannie, Marrit, Alain en Michel. En stage juf Annemiek. Allen bedankt voor het
slagen van het schoolreisje groep 8.
Maandag a.s. zijn de kinderen vrij i.v.m. teamuitje van de juffen en de meesters.
Dinsdag 26 juni gaan we naar Westerbork. De leerlingen worden om 8.25 uur op school verwacht. We vertrekken
om 8.40 uur. De route wordt voor vertrek doorgenomen. Voor de zekerheid: Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen. Graag zelf eten en drinken meenemen voor de hele dag. We zijn
voor 15.00 uur weer terug in Leek.
Woensdag a.s. is het sportdag! Dus warm je spieren alvast op! Bovenaan deze nieuwsbrief staat alle informatie.
Voor in de agenda: vrijdag 29 juni woordenschattoets les 13,14,15 / vrijdag 6 juli topotoets ZO-Azië / vrijdag 13 juli
AK-toets H5 India.
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Het schoolreisje Ameland zit er alweer op. Maandagochtend nog een enkel spatje regen, maar 's middags brak de
zon door. Vooral dinsdag, toen we op de fiets naar de vuurtoren gingen was het echt eilandweer. Iedereen heeft
volop genoten. Enige onderwerpen: platte kar, kwallen, jongens in rokjes, voetballen op het strand, bosspel, patat,
meeuwen die uit je hand eten, kampfik op het strand, broodje knak, fietsen/fietsen/fietsen, ijsjes eten, fietstocht door
de duinen in de nacht, vuurtoren.... Met vermoeide rode koppies kwamen we woensdag weer terug in Leek. Bij
deze willen we al de ouders die ons gebracht- en gehaald hebben hartelijk danken en natuurlijk de ouders die mee
waren om te begeleiden: Annet, Hannie, Marrit, Alain en Michel. En stage juf Annemiek. Allen bedankt voor het
slagen van het schoolreisje groep 8.
Maandag a.s. zijn de kinderen vrij i.v.m. teamuitje van de juffen en de meesters.
Dinsdag 26 juni gaan we naar Westerbork. De leerlingen worden om 8.25 uur op school verwacht. We vertrekken
om 8.40 uur. De route wordt voor vertrek doorgenomen. Voor de zekerheid: Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen. Graag zelf eten en drinken meenemen voor de hele dag. We zijn
voor 15.00 uur weer terug in Leek.
Woensdag a.s. is het sportdag! Zie eerder in deze nieuwsbrief voor de nodige info.
Toetsdata: Toets geschiedenis hoofdstuk 5 is op maandag 2 juli. Dictee woordpakket 8.08 is op 3 juli.
Vrijdag 6 juli Topotoets ZO-Azië, vrijdag 13 juli AK-toets H5 India.
Graag het rapport weer mee nemen naar school.
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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