Voor uw agenda
Margemomenten en vakantie voor de maand juli:
Woensdag
4 juli
Vrijdagmiddag
20 juli
Zomervakantie
23 juli t/m 31 augustus

groep 1 t/m 8
groep 5 t/m 8
maandag 2 juli
18.30 uur Schoonmaakavond kleuters
19.30 uur Vergadering Medezeggenschapsraad

Schoolvoetbaltoernooi 30 juni
De deelnemers aan het schoolvoetbaltoernooi hebben als het goed is hun
informatie via de mail ontvangen. Is dat niet het geval neem dan nog even
contact op met Odette
De schooltenues zijn weer gewassen na de avondvierdaagse.
Bedankt Albertine Geerts!
Zaterdagochtend als de deelnemers zich melden bij hun coach, krijgen ze hun
shirt en broekje voor het voetballen.
Na de laatste wedstrijd, diezelfde dag weer inleveren bij je coach of bij Odette.
Veel plezier en een sportieve dag!

dinsdag 3 juli
9.00 uur Scholing IB en directie
14.45 uur Officiële opening voetbalkooi
15.45 uur Bovenbouwoverleg

woensdag 4 juli
Margedag groep 1 t/m 8
i.v.m. groepsplan en eindevaluatie

donderdag 5 juli
8.30 uur Directieoverleg
15.45 uur Middenbouwoverleg

Leescircuit
Volgende week lezen de kinderen voor het laatst in het leescircuit. Zij hebben dit jaar met de inzet van veel ouders veel
leeskilometers kunnen maken. Geweldig. Langs deze weg willen alle ouders bedanken voor de begeleiding van hun
leesgroepjes. Zonder jullie was dit niet gelukt.
Officiële opening voetbalkooi
Dinsdagmiddag 3 juli om 14.45 uur vindt de officiële opening van onze
voetbalkooi plaats. Afgevaardigden van de gemeente Leek zijn hierbij aanwezig.
De gemeente Leek heeft immers de subsidie verstrekt voor deze prachtige
voorziening naast onze school.
Tijdens deze officiële opening zal ook de naam van de voetbalkooi worden
onthuld. Onze leerlingenraad heeft hiervoor een wedstrijd uitgeschreven. De
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mochten een naam bedenken. Uit alle
ingeleverde suggesties heeft de leerlingenraad een naam gekozen. De bedenker
van de naam ontvangt hiervoor een presentje.
Speelweek Leek
Binnenkort kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich weer opgeven voor de
Speelweek Leek. De flyer van de Speelweek is deze week aan de kinderen uitgedeeld.
Vakantiebieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want
doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐ niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens
de zomervakantie en biedt e‐ books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en
is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel
uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐ books. Dit is een link: www.vakantiebieb.nl. waarin wordt uitgelegd
hoe de VakantieBieb-app werkt. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben deze week een deurhanger van de Vakantiebieb
meegekregen.
Winactie: Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen (van 6 t/m 12 jaar), maken ze kans op een iPad
mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐ book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en
spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.
Wij wensen u en uw leerlingen een goede leeszomer!
Met vriendelijke groet,
Het VakantieBieb-team
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Bericht van de leerlingenraad
Het jaar is alweer bijna voorbij. We hebben dit jaar weer veel acties kunnen uitvoeren. Onder andere de statiegeldflessenactie voor de slachtoffers van de orkaan in Sint Maarten, en Wandelen voor Water voor schoon drinkwater in Afrika.
Ieder jaar wisselen wij een aantal leerlingen in de leerlingenraad. Jort, Nienke, Yannick en Damian blijven nog een jaartje.
Ellen, Amber, Jasmine en Julia gaan ons verlaten. We willen hen bedanken voor hun inzet en alle leuke ideeën.




















De sport en spelletjesochtend was een groot succes. In de grote gymzaal keken de kinderen hun ogen uit. Een heel
groot luchtkussen, klimmen, rennen, ze konden zich prima vermaken. Eerst gingen we in het speellokaal spelletjes
doen. Ook door de hulp van de vaders van Roan en Anouk en de moeders van Sonaly en Felien. Hartelijk bedankt
hiervoor. Ook de pannenkoeken smaakten heerlijk. Ouders: bedankt voor het bakken van de lekkere
pannenkoeken!!
Maandag: schoonmaakavond. Graag zelf een emmer en poetsdoek meenemen.
Bent u verhinderd: de materialen kunt ook meenemen om thuis schoon te maken.
Woensdag zijn de kinderen vrij.
De sportdag was een groot succes. In de grote gymzaal konden de kinderen heerlijk bewegen op een luchtkussen en
klimrek. Ook werden er spelletjes gedaan in het speellokaal en buiten. Na het spelen konden we genieten van
heerlijke pannenkoeken. De ouders die meegedaan hebben bij de begeleiding van de groepjes en het bakken van de
pannenkoeken willen we hierbij heel hartelijk bedanken. Alleen met hulp kunnen we een sportdag organiseren.
Maandag 2 juli hebben we ook ouderhulp nodig. De open kasten moeten een sopje hebben en ook het speelgoed
moet weer fris ruiken. We beginnen om half 7. Kunt u zelf een emmer en wat doekjes meenemen?
Maandag a.s. staan er ook diverse kisten klaar met speelgoed. U kunt dit thuis schoonmaken. Als iedereen wat
meeneemt zijn we er lekker snel doorheen.
Woensdag zijn de kinderen vrij.
De sportdag is superleuk verlopen. Lekker spelen in het grote gymlokaal op een luchtkussen en klimrek. Ook
hebben we leuke spelletjes gedaan in het speellokaal en buiten. Daarna hebben we lekkere pannenkoeken gegeten.
Alle ouders die meegeholpen hebben willen we heel hartelijk bedanken. Ook bedankt voor de heerlijke
pannenkoeken!
Maandag avond schoonmaakavond, zelf graag doekjes en emmertje meenemen. Aanvang half 7.
Woensdag zijn de kinderen vrij.
Wat hebben we weer een geweldige sportdag gehad. Prima weer en veel sportieve acties. Dank je wel, Juf Odette
voor het organiseren van dit jaarlijkse mega-evenement. Dankjewel alle ouders voor het helpen om deze sportdag
tot een groot succes te maken!
Niet vergeten: Woensdag Margedag!
Het was weer een kort weekje. Maandag vrij, Woensdag sportdag, donderdag bibliotheek. Toch hebben we kern 11
succesvol afgerond. We starten volgende week met de Afsluiting. Tussendoor zijn we bezig met het schrijven van
verhalen. Want dat kunnen we nu. We zijn begonnen met het aanleren van de letters. Na de letters kwamen de
woorden, zinnen en verhalen. Nu zijn we bezig met verschillende soorten teksten. Denk aan doe-teksten, weetteksten (informatie), gedichten en verhalen (zijn leuk om te lezen). Het is toch altijd weer bijzonder om te zien wat
de kinderen in een jaar tijd hebben geleerd. We kunnen trots zijn op ze.
Donderdag zijn we naar de bibliotheek geweest. Daar hebben we geleerd hoe je kan programmeren door Botje de
Bij opdrachten te geven. Dit was erg leuk en leerzaam. Dank moeder van Sander en Amarin voor het begeleiden van
de groep!
Fijn weekend!



We hadden een korte week. Maandag margedag en woensdag sportdag. De sportdag was weer enorm geslaagd! Het
was gezellig, sportief en we hadden toch nog mooi weer! Juf Odette en alle ouders, bedankt voor de organisatie en
hulp!
 Ondanks de korte week hebben we weer hard gewerkt. We hebben de Cito toetsen bijna afgerond en ondertussen
zijn we nog druk bezig met rekenen, taal en spelling. Groep 4 heeft deze week de categorie 'panda' geleerd. Ik hoor
aan het eind een aa, maar ik schrijf een a. Ook heeft groep 4 deelsommen geoefend en keersommen gemaakt aan de
hand van een plaatje. Groep 3 heeft geoefend met het rekenen met behulp van een tabel en sommen die bijna
dubbel zijn (bv. 6+7).
Vervolg groep 3B/4B op volgende pagina
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Donderdag zijn we naar de bibliotheek geweest. Daar hebben we geleerd hoe je kan programmeren door Botje de
Bij opdrachten te geven. Dit was erg leuk en leerzaam. Hilda, nogmaals bedankt voor de hulp en begeleiding!
Niet vergeten: woensdag margedag!
Fijn weekend!
Afgelopen woensdag hadden we onze sportdag. Het was zeer geslaagd en het weer werkte ook mee. Een hele leuke
dag.
Afgelopen donderdag zijn we naar de bibliotheek geweest. Het was heel leuk want we mochten met Robotje Bij
spelen. We konden hem programmeren en dan liep hij over een paadje. Er waren allemaal leuke opdrachten. We
vonden het fijn dat de opa en oma van Esmee en de vader van Silven ons wilden begeleiden. Hartelijk dank!
Volgende week doen we nog Cito begrijpend lezen.
Woensdag hebben de kinderen een marge dag.
Goed weekend.
Een lekker maar erg leuk weekje achter de rug! De sportdag was super en wat een geluk hadden we met het weer!
Alle ouders ontzettend bedankt voor jullie hulp!
De Cito's zitten er bijna op. Volgende week doen we het laatste deel van rekenen. Nog even doorzetten!
Dinsdag 3 juli is de geschiedenistoets van hoofdstuk 5.
Woensdag 4 juli is margedag.
Maandag 9 juli is het zo ver, we gaan op schoolreis. We hebben er allemaal ontzettend veel zin in! Denkt u om de
juiste schoenen voor het wadlopen?
Wij wensen iedereen een zonnig weekend toe.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde sportdag. We bedanken Odette voor de organisatie en verder alle
opa's, oma's, vaders en moeders die hebben meegeholpen.
Maandag 2 juli is de geschiedenistoets.
Woensdag 4 juli is er een margedag.
Op donderdag 5 juli is het laatste dictee, over woordpakket 8.
De Cito-toetsen zitten er bijna op, volgende week nog even de laatste puntjes op de i zetten en klaar is Kees!
Maandag 9 juli is het zo ver, we gaan op schoolreis. We hebben er allemaal ontzettend veel zin in! Denkt u om de
juiste schoenen voor het wadlopen?
We wensen iedereen een fijn weekend!
Wat was de sportdag weer gezellig en wat hadden we een mazzel met het weer.
Aanstaande maandag is de geschiedenis toets en vrijdag 6 juli is de topo toets
Graag ontvangen wij in groep 6 tijdschriften die u niet meer gebruikt, aan het eind van het schooljaar gaan we hier
nog een leuk projectje mee doen.
De laatste taaltoets van dit jaar is afgelopen donderdag gemaakt.
We hebben voor meester Levi een ''klassenboekje'' gemaakt met allemaal mooie tekeningen er in! Aanstaande
maandag is meester Levi voor het laatst bij ons in de groep.
Bij het rekenen zijn we bezig met geldsommen.
Bij begrijpend lezen leren we conclusies te trekken na het lezen van een tekst.
Bij spelling oefenen we met de zwakke werkwoorden in de verleden tijd en gaan we verder met de ''stam+t''.
Een aantal kinderen heeft dit jaar een ringboekje van spelling mee naar huis gekregen. De ringboekjes ontvangen wij
graag aankomende week van u terug.
Woensdag 4 juli is er een margedag.
Wij wensen iedereen een heel fijn en zonnig weekend!



Wat hebben we weer een geweldige sportdag gehad. Prima weer en veel sportieve acties. Dankjewel, Juf Odette
voor het organiseren van dit jaarlijkse mega-evenement.
 Wauw, wat hebben we hard gewerkt voor het project in Ghana. Loombandjes geknoopt en lege flessen opgehaald,
het heeft meer dan 100 euro opgeleverd. Een TOP-actie. Vrijdag hebben we samen een brief geschreven aan de
stichting om ze op hoogte te brengen van onze actie. Binnenkort wordt het geld overgemaakt.
Vervolg van groep 6B/7B is op de volgende pagina
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Op 3 juli is de geschiedenistoets, 5 juli de topotoets. Op 6 juli nemen we het laatste controle dictee af. De
woordpakketten zijn mee naar huis.
Op 11 juli zijn de plaatsingswijzer-gesprekken voor groep 7. Vandaag is het rooster daarvoor meegegeven naar huis.
Woensdag 4 juli is er een margedag.
Wij wensen iedereen een heel fijn en zonnig weekend!
We zijn er bijna... wat betreft de Cito-toetsen. Het laatste restje, woordenschat , wordt maandag gemaakt.
Op donderdag 6 juli wordt de laatste spellingtoets afgenomen. We organiseren een "oefenmarathon" tijdens de
lessen en natuurlijk kan er thuis nog even geoefend worden. Het woordpakket gaat vrijdag mee.
De sportdag is heel erg leuk geweest. Mooi weer, sportieve kinderen en een prima organisatie. Wat wil je nog meer.
Donderdag is de uitnodiging meegegeven voor de "Plaatsingswijzergesprekken". Mocht de datum of tijd niet passend
zijn, probeer dan onderling even te ruilen en laat even weten wat het resultaat daarvan is.
De verwerkingsboekjes die we maken over het project In Memoriam, naar aanleiding van ons bezoek aan de kerk in
Midwolde, beginnen er al mooi uit te zien. Tijdens de momenten van de "Plaatsingswijzergesprekken" worden ze
tentoongesteld.
Het verdwenen gymbroekje van Dorien is opgedoken en kan weer door Dorien worden gebruikt.
Aanstaande dinsdag hebben we de tweede gastles van juf Heleen over liedtekst schrijven.
Een zonnig weekend!
We hebben dinsdag een bezoek gebracht aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Zoals altijd heel
indrukwekkend. Vooral de non-fictieve verhalen van onze begeleider kwamen soms hard binnen. Nogmaals bedankt
ouders voor het vervoer en begeleiding naar het centrum.
De sportdag was weer geslaagd! Een fijne sportieve dag met prachtig weer. Complimenten aan iedereen!
Volgende week dinsdag is de laatste muziekles gegeven door Kunstbedrijven Westerkwartier. Dan hebben de
leerlingen 5 weken lang blaas-, koper- of slaginstrumenten leren spelen. Op dinsdagavond 10 juli om 19.00-20:00 uur
worden de leerlingen verwacht in Ons Centrum (adres: Kruisweg 30, 9363 AD Marum) voor een
optreden/eindpresentatie. Nadere informatie volgt nog.
Niet vergeten: volgende week woensdag Margedag, 2 juli toets geschiedenis, vrijdag 6 juli topotoets ZO-Azië en
vrijdag 13 juli AK-toets H5 over India.
De musicalkleding moet worden meegenomen naar school.
Wij wensen iedereen fijn en zonnig weekend!
We hebben dinsdag een bezoek gebracht aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Zoals altijd heel
indrukwekkend. Vooral de non-fictieve verhalen van onze begeleider kwamen soms hard binnen. Nogmaals bedankt
ouders voor het vervoer en begeleiding naar het centrum.
Wederom een geslaagde sportieve sportdag met prachtig weer. Complimenten aan iedereen!
Volgende week dinsdag is de laatste muziekles gegeven door Kunstbedrijven Westerkwartier. Dan hebben de
leerlingen 5 weken lang blaas-, koper- of slaginstrumenten leren spelen. Op dinsdagavond 10 juli om 19.00-20:00 uur
worden de leerlingen verwacht in Ons Centrum (adres: Kruisweg 30, 9363 AD Marum) voor een
optreden/eindpresentatie. Nadere informatie volgt nog.
De musicalkleding moet worden meegenomen naar school.
Voor wie dat nog niet heeft gedaan, graag het rapport inleveren.
Voor in de agenda: volgende week woensdag margedag, 2 juli toets geschiedenis, 3 juli dictee woordpakket 8.08,
topo toets ZO-Azië: 6juli, AK toets India 13 juli
Heel 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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