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

groep 5 t/m 8
maandag 9 juli

Formatieoverzicht 2018-2019
Afgelopen dinsdag hebben onze leerlingen het formatieoverzicht meegekregen.
U weet dus welke leerkracht de lessen gaat verzorgen in de groep van uw kind.

Schoolreisje groep 5
Rapporten mee gr. 3 t/m 7
15.45 uur Teamvergadering

Groepsindeling groepen 2 en 3 in het nieuwe schooljaar
Donderdagmiddag hebben de leerlingen van de toekomstige groepen 2 en 3
een brief ontvangen over de indeling van de groepen. Per abuis is er in de brief
een foute datum vermeld. U kunt schriftelijke bezwaren uiterlijk 12 juli 2018
indienen bij de directie.

13.00 uur Overleg IB – directie
19.00 uur Muzikaal optreden groep 7A, 8A en 8B
in Marum

Waarom een combinatie groep 2-3?
In het formatieoverzicht , dat dinsdag is mee gegeven aan de kinderen , heeft u
kunnen zien dat we het komende jaar gaan werken met een combinatie groep
2-3. Met deze combinatie hebben we nog niet eerder gewerkt op onze school.

dinsdag 10 juli

woensdag 11 juli
Meesters & juffen dag
11.30 uur Onthulling Verkeersborden
Kiss & Go-zone
12.15 uur Onderbouw overleg
Kennismakingsmiddag De Borgen
Gesprekken Plaatsingswijzer groep 7

donderdag 12 juli

Na lang overleg hebben we uiteindelijk gekozen voor deze optie. De keuze
heeft te maken met het aantal kinderen en ook met de beschikbare uren van
leerkrachten. De medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven aan
het formatieplan 2018-2019.

Gesprekken Plaatsingswijzer groep 7

In deze combinatie kunnen we naar onze mening aan allebei de groepen tegemoet komen. We denken dat de overstap naar
groep 3 meer een geleidelijke zal zijn, de overgang wordt kleiner.
In groep 2 mag er nog veel gespeeld worden en na 6 weken zomervakantie moet er opeens aan een tafel uit een boek
gewerkt worden. Voor onze leerlingen soms best lastig. Daarom werden er op onze school na de zomervakantie voor de
leerlingen van groep 3 vaak meer speelmomenten gecreëerd.
Een ander voordeel van deze combinatie kan zijn dat er voor sommige kinderen van groep 2 meer mogelijkheden zijn om
met letters en cijfers aan de slag te gaan of spelletjes van groep 3 te kunnen gebruiken.
Natuurlijk worden er in de groep ook veel activiteiten samen gedaan. Kringgesprek, voorleesmomenten, sociaal-emotionele
activiteiten (Leefstijl), e.d.
De kinderen van groep 2 hebben uiteraard meer behoefte aan bewegen. We gaan ons best doen om dat te regelen. Een
mogelijkheid is dat de leerlingen van groep 2 samen buiten spelen met een andere kleutergroep. Op die momenten kan de
leerkracht alle tijd aan de leerlingen van groep 3 besteden.
Organisatorisch moet er veel in een combigroep goed op elkaar zijn afgestemd en moet er goed worden nagedacht hoe de
instructiemomenten voor beide georganiseerd worden. Wanneer de ene groep instructie krijgt, is de andere groep
zelfstandig aan het werk.
Tot slot melden we u dat onze juf Ankie al ervaring heeft opgedaan in het werken met deze combinatie. Haar ervaringen zijn
zeer positief. Zij wil er voor zorgen dat de ouders nauw betrokken worden bij deze groep. Mochten er vragen zijn dan, kunt
u volgend schooljaar altijd bij haar terecht.
Samen met u moet het lukken en staan we sterk.
Pannakooi officieel geopend
Er was dinsdagmiddag duidelijke sprake van een misverstand. Tijdens de officiële opening van onze voetbalkooi kwam er
plotseling een panda opdagen. Deze dacht namelijk dat er een pandakooi bij onze school was gerealiseerd en hoopte hier op
een prettige nachtrust. Dat ging dus mooi niet door. Het is geen pandakooi maar een pannakooi. Tijdens een kort contact
met de directeur van Wildlands in Emmen heeft hij toegezegd dat de panda van harte welkom is in Emmen. Onze conciërge
Dré heeft de panda diezelfde middag afgeleverd in Emmen. Door een subsidie van de gemeente Leek (Gezond in Leek) is het
mogelijk geworden deze fantastische arena te realiseren. De aanvraag van deze subsidie is vorig jaar aangevraagd door juf
Epie. Vooral door haar inzet heeft het burgerpanel van Leek de gemeente Leek een positief advies gegeven.

O.b.s. De Nijenoert, een

school.

1

Twee leden van het burgerpanel waren ook aanwezig tijdens de officiële opening. De heer H. Mollema en de heer J. Pranger
hebben gezamenlijk de onthulling van de naam van onze pannakooi verricht. We spreken voortaan van de Panna Knock
Out.
Deze naam is bedacht door één van onze leerlingen en uitgekozen door de leden van onze leerlingeraad. Duncan uit groep 8,
de bedenker van de naam, werd beloond met een waardebon. Hieronder ziet u enkele foto’s van de festiviteiten.

Nijenoert bant plastic
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal De Nijenoert een plastic-arme school zijn. Tijdens de teamvergadering van 2 juli
2018 heeft de medezeggenschapsraad van De Nijenoert ingestemd met het voorstel om het plastic afval van onze school in
sterke mate te verminderen. Ongeveer de helft van alle producten die geproduceerd worden, is voor eenmalig gebruik en
wordt meteen weggegooid. Ook op de Nijenoert wordt veel afval geproduceerd, vooral door plastic verpakkingsmateriaal.
De school het belangrijk dat kinderen al vanaf jongs af aan leren dat het belangrijk is om afval te scheiden en te voorkomen.
Daarom starten we na de zomervakantie om van de Nijenoert een plastic-arme school te maken. Ons doel is de leerlingen
bewust te maken van de problemen die veroorzaakt worden door plastic. Ook op het
speelplein vinden we voortdurend plastic afval, zoals op de foto hiernaast. Daar willen
wij echt vanaf. We gaan herhaaldelijk aandacht besteden aan het wereldwijde probleem
van plastic en willen het hergebruik van materialen stimuleren. Bijvoorbeeld geen
drinkpakjes meer, maar wel bidons en/of drinkbekers en geen voorverpakte
etenswaren, maar wel gebruik van een trommel en/of afsluitbaar bakje. Over de
precieze uitwerking zullen wij u nog gaan berichten. Dat gebeurt via de nieuwsbrief.
Ook gaan we u tijdens de informatieavond in het nieuwe schooljaar over het plasticarme beleid informeren. Het moet onze leerlingen een goed gevoel geven dat ze een
bijdrage, al lijkt die misschien klein, gaan leveren aan het verminderen van dit wereldwijde probleem.
Bericht van de leerlingenraad;
Op dinsdag hebben we traditioneel een ijsje gegeten met de kinderen die afscheid nemen van de leerlingenraad, Ellen, Amber,
Jasmine en Julia. Voor de nieuwe leerlingenraad zullen 4 nieuwe kinderen worden gekozen in de huidige groepen van Juf
Jolanda, meester Jantinus, juf Nynke en Juf Willemien, zodat we volgend jaar weer op volle sterkte zijn.




We bedanken alle ouders die voor ons de materialen schoongemaakt hebben; thuis en op school!
Er komt weer hoofdluis voor bij ons op school. Controleer uw kind regelmatig en behandel indien u hoofdluis of
neten aantreft. We vinden het fijn als u dit ook doorgeeft aan school
Woensdag 11 juli vieren de juffen en meesters hun verjaardag. De kleuters hoeven die dag geen eten en drinken
mee te nemen.



Woensdag 11 juli vieren de juffen en meesters hun verjaardag. De kleuters hoeven die dag geen eten en drinken
mee te nemen.
 Wat fijn dat zoveel ouders willen meehelpen om de klas en het speelgoed weer schoon te krijgen. Hartelijk bedankt!
Kinderen steken vaak speelgoed in de mond en in de open kasten en in de computerhoek was heel wat stof te
vinden.
 Anna is gevallen op de trampoline. Ze heeft een scheurtje in haar enkel. Daarom heeft ze gips en zit ze in een
rolstoel. Gelukkig heeft ze geen pijn. Roel is haar vriendje en helpt haar goed in de klas. We hopen dat het gips er
weer gauw af kan. Beterschap Anna!
Vervolg van de Wolkengroep op de volgende pagina.
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Er komt weer hoofdluis voor bij ons op school. Controleer uw kind regelmatig en behandel indien u hoofdluis of
neten aantreft. We vinden het fijn als u dit ook doorgeeft aan school. N.b. ook oudere kinderen hebben
tegenwoordig sneller hoofdluis (selfies maken zorgt ervoor dat ze dicht tegen elkaar aan staan).
De gymschoentjes zijn weer meegegeven. Na de zomervakantie even kijken of ze nog passen....
Woensdag 11 juli vieren de juffen en meesters hun verjaardag. De kleuters hoeven die dag geen eten en drinken
meenemen.
Alle materialen zijn weer heerlijk schoon. Ouders bedankt voor het schoonmaken, zowel thuis als op school.
Er komt weer hoofdluis voor bij ons op school. Controleer uw kind regelmatig en behandel indien u hoofdluis of
neten aantreft. We vinden het fijn als u dit ook doorgeeft aan school.
We hebben deze week een fantasieverhaal geschreven. Hoe herken je een fantasieverhaal en hoe maak je een
verhaal spannend.
We herhalen steeds de W-vragen. Wat, waarom, waar, wie, etc.
Blok 11 is positief afgerond en we zijn begonnen met blok 12. Het laatste blok! We leren hier de som uit het
verhaaltje te halen.
Het einde van het schooljaar komt in zicht. We zullen de komende weken flink gaan opruimen en dit betekent dat
de kinderen ook werkjes en schriften mee naar huis zullen krijgen en de vakken opgeruimd gaan worden. Het is
handig om uw kind een plastic tas mee te geven voor deze spullen.
Woensdag 11 juli is de meester en juffendag. Het thema is 'Een reis door de tijd'. U kunt hierbij denken aan het
verleden, maar ook aan de toekomst. Het zou leuk zijn als iedereen verkleed komt. Dit is uiteraard niet verplicht.
Om geen plastic bekers te hoeven gebruiken, vragen we om een beker/bidon mee te geven naar school. Zie stukje
over plastic arme school. Wij verzorgen deze dag eten en drinken en wat lekkers. Neem wel de gymkleding mee,
want het kan zijn dat we nog iets leuks doen tijdens het gym-uur.
Groep 4 heeft deze week geleerd wanneer ze een uitroepteken, vraagteken of punt moeten gebruiken. Ook hebben
ze geleerd dat iedere zin begint met een hoofdletter.
Groep 3 heeft geleerd om uit te rekenen hoeveel uur het later is.
Het einde van het schooljaar komt in zicht. We zullen de komende weken flink gaan opruimen en dit betekent dat
de kinderen ook werkjes en schriften mee naar huis zullen krijgen. Het is handig om uw kind een plastic tas mee te
geven voor deze spullen.
Woensdag 11 juli is de meester en juffendag. Het thema is 'Een reis door de tijd'. U kunt hierbij denken aan het
verleden, maar ook aan de toekomst. Het zou leuk zijn als iedereen verkleed komt. Dit is uiteraard niet verplicht.
Om geen plastic bekers te hoeven gebruiken vragen we om een beker/ bidon mee te geven naar school. Zie stukje
over plastic arme school. Wij verzorgen deze dag eten en drinken en wat lekkers.
Woensdag 11 juli is het meester en juffendag. Het thema is "een reis door de tijd". U kunt hierbij denken aan het
verleden, maar natuurlijk ook aan de toekomst Het zou leuk zijn als iedereen verkleed komt, maar het is natuurlijk
niet verplicht. Wij zorgen deze dag voor eten en drinken en iets lekkers
De Cito’s zijn achter de rug. Maandag krijgen de kinderen hun rapport mee.
Goed weekend.
Woensdag 11 juli is de meester en juffendag. Het thema is 'Een reis door de tijd'. U kunt hierbij denken aan het
verleden, maar ook aan de toekomst. Het zou leuk zijn als iedereen verkleed komt. Dit is uiteraard niet verplicht.
Om geen plastic bekers te hoeven gebruiken vragen we om een beker/ bidon mee te geven naar school. Zie stukje
over plastic arme school. Wij verzorgen deze dag eten en drinken en wat lekkers.
Maandag is het dan eindelijk zover! We gaan op schoolreis! We komen eerst om 8.30 uur in de klas voor de laatste
instructies. Daarna vertrekken we per auto naar Lauwersoog. In de eerder meegegeven brief staat alle informatie,
ook over het juiste schoeisel en kleding. (Het weerbericht voorspelt mooi weer, maar op het wad is het altijd
kouder dan op het land, dus warme kleding mee.) Mochten er nog vragen zijn dan kunt u terecht bij meester of juf.
We zullen zo rond de klok van vier uur weer terug zijn.
Dinsdag 10 juli gaat het rapport mee naar huis
De afgelopen week hebben de kinderen geleerd hoe je een werkstuk moet maken. Het gaat al erg goed en er
worden al hele nette werkstukken geschreven. Super!
Ook de laatste spreekbeurten zitten erop. Complimenten aan de kinderen! We hebben afgelopen periode
ontzettende leuke en informatieve spreekbeurten gezien.
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Maandag is het dan eindelijk zover! We gaan op schoolreis! We komen eerst om 8.30 uur in de klas voor de laatste
instructies. Daarna vertrekken we per auto naar Lauwersoog. In de eerder meegegeven brief staat alle informatie,
ook over het juiste schoeisel en kleding. (Het weerbericht voorspelt mooi weer, maar op het wad is het altijd
kouder dan op het land, dus warme kleding mee.) Mochten er nog vragen zijn dan kunt u terecht bij meester of juf.
We zullen zo rond de klok van vier uur weer terug zijn.
Het rapport gaat niet maandag , maar dinsdag mee!
Woensdag is de meesters- en juffendag. Het thema is "Reis door de tijd" we hopen dat iedereen verkleed komt (je
kunt denken aan ridders, jonkvrouwen, holbewoners, Noormannen, monniken, hippies, nonnen, opa's, oma's,
ruimtevaarders, marsmannetjes....) De meester zorgt voor de traktaties, neem wel zelf een bidon of beker mee waar
de ranja in kan (we willen zo weinig mogelijk plastic afval).
We zijn begonnen met het maken van werkstukken. Thuis kan gezocht worden naar de juiste plaatjes voor bij het
werkstuk, wordt het nog mooier!
We wensen iedereen een fijn weekend.
Deze week hebben we gerekend met inhoudsmaten en lengtematen. We leren omrekenen met behulp van een
verhoudingstabel.
Ook hebben we deze week verhalen geschreven, waarbij gelet werd op hoofdletters, leestekens en de spelling
(zwakke werkwoorden in de verledentijd en werkwoorden in de tegenwoordige tijd (stam + t).
Deze week is de laatste crea week. Volgende week hebben we crea in onze eigen groep, daarvoor hebben we nog
tijdschriften nodig, mocht u wat over hebben dan zouden wij ze graag ontvangen.
Afgelopen maandag was meester Levi voor het laatst.
Afgelopen dinsdag is onze pannakooi geopend onder de naam: Panna Knock Out.
Deze week waren de toetsen van topo en geschiedenis. Aanstaande maandag gaan de rapporten mee naar huis.
Volgende week woensdag vieren we meesters- en juffendag. Om geen plastic bekers te hoeven gebruiken vragen we
om een beker/bidon mee te geven naar school. Zie stukje over plastic arme school. Wij verzorgen deze dag eten en
drinken en wat lekkers
Vorige week meldden wij dat onze actie voor Ghana was afgelopen. Het exacte bedrag dat we bij elkaar gebracht
hebben was 109,45. Wij hebben vrijdagmiddag gezamenlijk een mail gestuurd naar de organisatie. Daarop kregen wij
deze week een reactie: Lieve kinderen van groep 6/7b van de Nijenoert school, Wat is dit prachtig nieuws voor ons!
Fantastisch, wat een mooie verrassing! Wij zijn hier heel erg blij mee! Dankzij jullie kunnen we hier doorgaan met het
zwerfafval verzamelen en er iets moois van maken....Ik ben enorm trots op jullie! Dank jullie wel! Een warme groet uit Ghana,
Ellen Seldenthuis. Een spontane actie van de groep, levert een warm compliment op.
Deze week nog even druk aan de slag met de laatste toetsen. Aanstaande maandag gaan de rapporten mee naar huis.
Voor groep 7 hebben we gesprekken gepland i.v.m. de Plaatsingswijzer. Indien ouders van groep 6 behoefte hebben
aan een gesprek, kan dat uiteraard ook. Even een mailtje naar w.breet@quadraten.nl. Het liefst op woensdagmiddag
11 juli.
Volgende week woensdag vieren we meesters- en juffendag. Om geen plastic bekers te hoeven gebruiken vragen we
om een beker/ bidon mee te geven naar school. Zie stukje over plastic arme school. Wij verzorgen deze dag eten en
drinken en wat lekkers.
Na een officiële campagne en een eerlijke stemming is na een spannende strijd Yorick gekozen ons te
vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Veel plezier Yorick!
Vandaag was de laatste keer dat de leesmoeders met de groepjes buiten de klas hebben gelezen. Bedankt voor het
afgelopen jaar. Dankzij jullie hebben de kinderen extra leeskilometers gemaakt!
Als jullie een geel rekenboek thuis hebben, willen jullie die dan weer meenemen naar school?
Heel fijn weekend.



Ziezo, de toetsen en proefwerken zijn klaar. Er is goed en geconcentreerd aan gewerkt. De komende weken gaan
we nog oefenen met onderwerpen voor rekenen, taal en spelling die lastig zijn en gaan we de programma's voor de
zaakvakken afronden en nog heel veel andere acties ondernemen.
 Aanstaande maandag gaan de rapporten mee naar huis.
 Volgende week woensdag vieren we de meesters- en juffendag. Wilt u uw kind een beker of bidon meegeven? Dan
hoeven we geen plastic – wegwerp- bekertjes te gebruiken. Wij zorgen voor limonade en iets lekkers.
 Voor woensdag en donderdag staan de Plaatsingswijzergesprekken gepland. Vorige week zijn de roosters
meegegeven.
Vervolg van groep 7A op de volgende pagina.
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In een vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen over een muziekles die is verzorgd door een gastdocente. Zij heeft
een begin gemaakt met het schrijven van een schoollied samen met de kinderen. De tweede les die afgelopen
dinsdag gegeven zou worden kwam te vervallen. Gisteren hoorden we dat de les wordt opgepakt door een collegagastdocente. Zij komt dinsdagmorgen om met ons het lied af te maken en te oefenen. Vandaag hebben de kinderen
een (oranje) briefje meegekregen met daarin een uitnodiging om de uitvoering van het lied, door ons dus, te komen
beluisteren op dinsdagavond 10 juli. De presentatie vindt plaats in Marum tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Alle
kinderen van groep 7A (en de groepen 8) en hun ouders worden er voor uitgenodigd. Omdat we niet wisten
wanneer en of er een gastdocente beschikbaar was, is de uitnodiging pas donderdag meegegeven.
Tot zover het laatste nieuws.
Afgelopen dinsdag was de laatste muziekles gegeven door Kunstbedrijven Westerkwartier. Naar aanleiding van deze
muzieklessenreeks worden de leerlingen op dinsdagavond 10 juli om 19.00-20:00 uur verwacht in Ons Centrum
(adres: Kruisweg 30, 9363 AD Marum) voor een optreden/eindpresentatie. Als school kunnen wij een prijs winnen
voor het beste en mooiste optreden! Dus wees erbij! Nadere informatie is meegegeven en graag ontvangen wij de
strookjes voor aanmelding retour!
Voor in de agenda: woensdag 11 juli meesters- en juffendag, vrijdag 13 juli AK-toets H5 over India.
De musical vordert gestaag. De werkgroepjes met ouders zijn druk in de weer om de musical te doen slagen. Het
decor wordt aanstaande maandag al neergezet, de kleding is bijna compleet en aan attributen wordt gewerkt.
Volgende week woensdag, na de meesters- en juffendag, gaan de groep 8 leerlingen die naar De Borgen gaan, op
kennismakingsmiddag. Ze gaan op eigen initiatief naar de verschillende scholen om met hun klas en mentor kennis te
maken.
Dinsdag krijgen de leerlingen een formulier mee met daarop de indeling van de laatste schooldagen op
De Nijenoert. Vooral de indeling van de laatste week bij ons op school is belangrijk.
We hebben de kennisquiz gewonnen die wij bij de excursie naar het gemeentehuis hebben gemaakt. We hebben er
ook hard voor gewerkt. Wij zijn erg trots op onze winst. De prijs van 100 euro krijgt een goede bestemming. De
burgemeester en pers waren aanwezig. Er zijn leuke foto's hiervan geplaatst in de app.
Duncan heeft de prijsvraag gewonnen om een naam te verzinnen voor onze panna-kooi. Gefeliciteerd Duncan!
Voor in de agenda: woensdag 11 juli meesters- en juffendag, vrijdag 13 juli AK-toets H5 over India.
De ouders die de materialen voor de musical regelen zijn erg goed bezig! Complimenten voor eenieder die zich
inzet hiervoor!
Volgende week woensdag, na de meesters- en juffendag, gaan de groep 8 leerlingen die naar De Borgen gaan, op
kennismakingsmiddag. Ze gaan op eigen initiatief naar de verschillende scholen om met hun klas en mentor kennis te
maken.
Dinsdag krijgen de leerlingen een formulier mee met daarop de indeling van de laatste schooldagen op
De Nijenoert. Vooral de indeling van de laatste week bij ons op school is belangrijk.
Afgelopen dinsdag was de laatste muziekles gegeven door Kunstbedrijven Westerkwartier. Naar aanleiding van deze
muzieklessenreeks worden de leerlingen op dinsdagavond 10 juli om 19.00-20:00 uur verwacht in Ons Centrum
(adres: Kruisweg 30, 9363 AD Marum) voor een optreden/eindpresentatie. Als school kunnen wij een prijs winnen
voor het beste en mooiste optreden! Dus wees erbij! Nadere informatie is meegegeven en graag ontvangen wij de
strookjes voor aanmelding retour.
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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