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
dinsdag 18 juli
Infoavond combigroep 2/3 – 19.30 uur

Borden Kiss & Go-zone onthuld
woensdag 18 juli
De meesters- en juffendag van woensdag 11 juli is geëindigd met de onthulling
Musical groep 8
van de nieuwe borden bij onze Kiss & Go-zone. Beide borden zijn vorig
donderdag 19 juli
schooljaar tijdens de
Afscheid groep 8
verkeerweek ontworpen door
onze leerlingen Vincent uit
vrijdag 20 juli
groep 6 en Niene uit groep 8.
Laatste schooldag,
Zij ontvingen een presentje
alle kinderen ’s middags vrij.
voor de prachtige ontwerpen.
Beide politieagenten, die vorig
jaar onze verkeersweek hebben ondersteund, onthulden beide borden in het
bijzijn van onze leerlingen . We weten nu zeker dat de Kiss & go-zone op de
juiste manier zal worden gebruikt. Alleen even stilstaan, uw kind kussen en
laten uitstappen en weer verder rijden. Makkelijker kunnen we het niet
maken. De HR-Groep te Leek heeft beide borden gratis vervaardigd. Onze

dank daarvoor.
Ondersteuning financiële maatregelen Gemeente Leek
De gemeente Leek vindt het belangrijk dat alle kinderen in onze gemeente mee kunnen doen. Ook de kinderen die opgroeien
in gezinnen met weinig inkomen. Om deze gezinnen te ondersteunen heeft de gemeente een aantal ondersteunende
financiële maatregelen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een fashioncheque of ouders kunnen een
tegemoetkoming in schoolkosten ontvangen. Al deze maatregelen staan in een flyer.
Deze flyer sturen wij mee in de bijlage bij deze nieuwsbrief.




Juf Aly wil alle kinderen en ouders via deze weg hartelijk bedanken voor de lieve attenties. Woensdag is mijn vrije
dag en die heb ik hard nodig om even bij te kunnen tanken.
Hartelijk bedankt alle ouders en kinderen voor de mooie verrassing. De mand was gevuld met diverse leuke dingen.
Wat zagen de kleuters er mooi uit. In de grote gymzaal waren optredens van meesters en juffen. De juffen Petra,
Trienke, Vera en Jeannette hebben het lied Knal gezongen, over een ruimtewezentje. De ochtend is verder prima
verlopen. Drinken, chips en een waterijsje gingen er goed in. We hadden tijd te kort. Fijn weekend !
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De meesters- en juffendag is erg leuk verlopen. De kinderen waren prachtig verkleed en we zijn verwend met lieve
cadeautjes en knutselwerkjes. De kinderen werden getrakteerd op iets lekkers en konden naar een leuke
voorstelling kijken in het grote gymlokaal. Diverse juffen en meesters hebben voor ze opgetreden.
Juf Aly wil alle kinderen en ouders via deze weg ook nog hartelijk bedanken voor de lieve attenties. Woensdag is
mijn vrije dag en die heb ik echt nodig om bij te kunnen tanken.
Dankzij de groepsapp worden alle ouders snel benaderd. De app werkt goed en we bedanken dan ook onze
groepsouders die dit mogelijk maken.
Alle materialen zijn weer schoon.
Juf Aly wil alle kinderen en ouders via deze weg hartelijk bedanken voor de lieve attenties. Woensdag is mijn vrije
dag en die heb ik hard nodig om even bij te kunnen tanken.
De verjaardag vieren was erg leuk. De kinderen zagen er prachtig uit. Bedankt voor de leuke cadeautjes. Een mooie
tas met alle namen van de groep 2 kinderen en het verwenpakket en tekeningen boekje van groep 1. Ik ben er heel
blij mee. Het was een gezellige ochtend.
Nu nog een weekje naar school! Eerst nog een fijn weekend gewenst.
Wat zijn we nog hard aan het werk! Met taal zijn we bezig met toneellezen. De kinderen kunnen al heel goed zelf
groepjes maken. Zorgen dat er niemand buitengesloten wordt en dat ze in het groepje de leesstaken kunnen
verdelen. Zo knap!!!! Verder zijn we bezig met stripboekjes. Ouders bedankt voor het meegeven van oude
stripboekjes. De kinderen vinden het erg leuk!!!
Fantastisch feest woensdag. Wat zijn de juffen weer verwend. De kinderen en ouders hadden allemaal heel erg hun
best gedaan om de kinderen mooi te verkleden. Iedereen deed mee!
De laatste week doen we vaak Bingo! Wat is het toch leuk om op zo’n speelse manier de getallen t/m 75 te leren.
Het gaat al steeds beter en het woord BINGO valt steeds sneller en vaker!
Volgende week vrijdag nemen we afscheid in de groep van Djeffrey en Elmedin. We wensen hen heel veel plezier en
succes op de nieuwe school!!!
Fijn weekend!!!!
Afgelopen maandag zijn de rapporten mee naar huis gegaan.
Woensdag was de meesters- en juffendag. Het was een hele leuke dag. Iedereen zag er prachtig uit. We hebben ook
nog naar optredens van de meesters en juffen gekeken. De juffen en meester zijn heel erg verwend, we bedanken de
kinderen en hun ouders voor de prachtige cadeaus.
Woensdag gaan we naar de musical van groep 8 kijken.
Denken jullie nog aan het meegeven van een (plastic) tas voor alle werkboeken en werkjes?
Fijn weekend!
Afgelopen maandag zijn de rapporten meegegaan.
Woensdag was de meesters- en juffendag. Het was een hele leuke dag. Iedereen zag er prachtig uit. We hebben ook
nog naar optredens van de meesters en juffen gekeken. De juffen zijn heel erg verwend, we bedanken de kinderen
en hun ouders voor de prachtige cadeaus.
Maandag is de laatste dag voor meester Erwin bij ons in de klas. We wensen hem veel succes.
Dinsdag is meester Enzio voor het laatst. We wensen hem ook veel succes.
Woensdag gaan we naar de musical van groep 8 kijken.
Wilt u donderdag de kinderen een plastic tas meegeven, dan kunnen alle spullen mee naar huis.
Goed weekend



Afgelopen maandag zijn we op schoolreis naar Lauwersoog geweest. Het was super!! We weten nu heel veel van de
Waddenzee. We willen de ouders die mee geweest zijn als begeleider nogmaals heel hartelijk bedanken. Om een
beeld te krijgen van wat we allemaal gedaan hebben, kunt u de foto's bekijken op de website. Ga dan naar
<fotoalbum> dan naar <algemeen>.
 Woensdag 18 juli gaan we de musical van groep 8 bekijken. We zijn erg nieuwsgierig!
 Het was ontzettend gezellig tijdens de meesters-en juffendag. Juf Elske en Juf Vera willen iedereen graag bedanken
voor de prachtige cadeaus. We zijn heerlijk verwend!
Vervolg van groep 5A op de volgende pagina.
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Donderdag gaan we de klas opruimen. Graag een grote tas meenemen waar alle schriften, werkboeken en andere
spullen in kunnen.
Vrijdagmorgen is de laatste schooldag.
Een fijn weekend iedereen!

Afgelopen maandag zijn we op schoolreis naar Lauwersoog geweest. We weten nu heel veel van de Waddenzee.
We willen de ouders die mee geweest zijn als begeleider nogmaals heel hartelijk bedanken. Om een beeld te krijgen
van wat we allemaal gedaan hebben kunt u de foto's bekijken op de website. Ga dan naar <fotoalbum> dan naar
<algemeen>.
Het was weer erg gezellig tijdens de meesters- en juffendag. Juf Paula en Meester Jantinus waren heel blij met het
lekkere cadeau!
Aanstaande woensdagochtend gaan we met z'n allen naar de musical van groep 8 kijken.
Donderdag gaan we de klas opruimen. Graag een grote tas meenemen waar alle schriften, werkboeken en andere
spullen in kunnen. Voor de middag mag je spelletjes meenemen.
Vrijdagmorgen is de laatste schooldag in groep 5b.
We wensen iedereen een fijn weekend.

Wat was het gezellig tijdens de meesters- en juffendag en wat zijn de juffen weer verwend. Ontzettend bedankt!
Aanstaande woensdagochtend gaan we naar de musical van groep 8 kijken.
We zijn al rustig aan begonnen met het opruimen van de klas. Donderdag gaan de laatste spullen mee naar huis.
Graag een tas meenemen waar alle schriften, werkboeken en andere spullen in kunnen.
De rapporten en werkstukken zijn al mee naar huis gegeven.
De kinderen gaan volgende week even kennismaken in hun nieuwe groep.
Vrijdagmorgen is de laatste schooldag in groep 6A.
Een heel fijn weekend gewenst.

Maandag kregen we ons laatste rapport van groep 6/7b.
Wat een gezellige meesters- en juffendag hebben we gehad. Prachtige cadeaus en lieve kaartjes. Bedankt allemaal.
Deze week waren ook de plaastingswijzer-gesprekken met ouders en kind. Mooie gesprekken waarin de kinderen
inzage kregen in hun eigen kunnen op dit moment en waar nog hard aan gewerkt moet worden in groep 8. Wij
hebben deze gesprekken als zeer prettig ervaren.
Verder zijn we ook gewoon aan het werk. Rekenen en extra werkwoordspelling. Bij begrijpend lezen hebben we het
over het trekken van conclusies. Eerst goed de informatie lezen en pas daarna een conclusie trekken.
Volgende week ruimen we ook onze kasten op. Neem een grote (plastic) tas mee om je eigen spulletjes en schriften
mee naar huis te kunnen nemen.
Fijn weekend allemaal.

Maandag zijn de rapporten meegegeven. Alle kinderen van groep 7a zijn overgegaan naar groep 8.
De meesters- en juffendag was een succes. De invulling van de ochtend is georganiseerd door alle kinderen van onze
groep. Voorzitter "spelen" is nog niet zo gemakkelijk, maar met een beetje hulp van juf hebben we een feestelijk
programma gemaakt.
Alle ouders en hun kinderen hebben inmiddels de plaatsingswijzer kunnen bekijken. We hebben leuke gesprekken
gehad over welke informatie de grafiek bevat, over verwachtingen en waar de sterke en minder sterke kanten zitten.
Gelukkig zijn alle kinderen gegroeid en kunnen moeilijke vakken geoefend worden.
De laatste dagen herhalen we nog een aantal lastige reken- en taalonderwerpen, en gaan we werken aan
keuzeonderwerpen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.
Een aantal leerlingen hebben de afgelopen weken een gymles georganiseerd en verzorgd. En daarvan kun je veel
leren! Aanstaande maandag en dinsdag zijn de laatste lessen aan de beurt.
Vrijdag gaan er veel dingen mee naar huis. Neem even een grote tas mee!
Prettig weekend!
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De meesters- en juffendag was weer een mooi feestje! Bedankt voor alle leuke attenties!
Vrijdag hebben we een bezoek gebracht aan Groningen op de fiets en de Martinitoren beklommen! Een mooi
uitzicht over Stad en Ommeland.
Vergeet niet de briefjes in te leveren voor het geven van toestemming van opnames van de musical!
Er zijn veel ouders druk bezig met de voorbereidingen voor de musical. Mocht u willen helpen dan kunt u dat
aangeven bij de moeder van Roos of bij de moeder van Jarik. Alvast bedankt voor uw hulp!
De laatste week op de basisschool staat voor de deur. Het begint nu wel spannend te worden! Een overzicht van
deze laatste week bij ons op school:
o Op woensdag 18 juli om 19.30 uur gaat de Musical van start. Ook hiervoor is er een uitnodiging
meegegeven.
o Donderdag 19 juli om 10.30 uur op school met een grote tas, want we gaan opruimen. Om 18.00 uur
worden de ouders op school verwacht 's Avonds om 19.00 uur het officiële gedeelte met de ouders erbij.
o Op vrijdag 20 juli gaan we met elkaar nog even zwemmen in het Zwemkasteel. We verzamelen om
10:00 uur bij het zwembad. Hoewel deze activiteit niet meer hoort bij het officiële schoolprogramma, zou
het leuk zijn als alle leerlingen er toch zouden zijn! Een entreekaartje kost € 5,- en is dus voor eigen
rekening.
Iedereen een fijn weekend.... en nog even oefenen op de tekst en liedjes?!?!?!

De meesters- en juffendag was weer een mooi feestje! De optredens van de meesters en juffen waren erg leuk.
Bedankt voor de cadeaus!
Vrijdag hebben we een bezoek gebracht aan Groningen op de fiets en de Martinitoren beklommen! Een mooi
uitzicht over Stad en Ommeland.
Vergeet niet de briefjes in te leveren voor het geven van toestemming van opnames van de musical!
Er zijn veel ouders druk bezig met de voorbereidingen voor de musical. Mocht u willen helpen dan kunt u dat
aangeven bij de moeder van Roos of bij de moeder van Jarik. Alvast bedankt voor uw hulp!
De laatste week op de basisschool staat voor de deur. Een overzicht van deze laatste week bij ons op school:
o Op woensdag 18 juli om 19.30 uur gaat de Musical van start. Ook hiervoor is er een uitnodiging
meegegeven.
o Donderdag 19 juli om 10.30 uur op school met een grote tas, want we gaan opruimen. Om 18.00 uur
worden de ouders op school verwacht 's Avonds om 19.00 uur het officiële gedeelte met de ouders erbij.
o Op vrijdag 20 juli gaan we met elkaar nog even zwemmen in het Zwemkasteel. We verzamelen om
10:00 uur bij het zwembad. Hoewel deze activiteit niet meer hoort bij het officiële schoolprogramma, zou
het leuk zijn als alle leerlingen er toch zouden zijn! Een entreekaartje kost € 5,- en is dus voor eigen
rekening.
Iedereen een fijn weekend.... en iedereen graag nog even oefenen op de tekst en liedjes

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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