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 3 september

Bedankje voor alle ouders
Eerste schooldag
Langs deze weg willen alle
ouders bedanken voor hun hulp
en inzet waarvan we het
afgelopen schooljaar gebruik hebben mogen maken. Met uw hulp is dit
schooljaar voor de kinderen nóg leuker geweest.
We wensen u allen een prettige vakantie toe met veel zon en zien u in het
nieuwe schooljaar graag terug en hopen dan ook weer beroep op u te
kunnen doen.
Uitslag peiling andere schooltijden
Donderdagmiddag 19 juli jl. hebben alle ouders (ook de toekomstige) via ons administratiesysteem ParnasSys de uitslag
ontvangen van de peiling met betrekking tot andere schooltijden. De medezeggenschapsraad heeft een peiling gehouden
onder onze ouders en ook onder alle personeelsleden. U kunt de uitslag ook lezen op onze website. Voor alle duidelijkheid
melden we u dat een eventuele overgang naar andere schooltijden niet eerder kan worden ingevoerd dan augustus 2019
Margedagen 2018-2019
Het jaarrooster is voor het komende schooljaar bijna volledig. De meeste margedagen zijn reeds bekend.
Hieronder treft u het overzicht van marge(mid)dagen aan. U kunt deze vast noteren op uw kalender. In de bijlage van de
schoolgids (informatieboekje 2018-2019) treft u ook het overzicht aan. Dit boekje ontvangt u in de eerste week na de
zomervakantie. Tevens worden de margemomenten op onze website geplaatst.
Dagdeel
maandag
woensdag
donderdagmiddag
vrijdagmiddag
vrijdag
donderdagmiddag
vrijdagmiddag

Datum
17 september
10 oktober
20 december
21 december
15 februari
23 mei
12 juli

Activiteit
Studiedag
Quadratendag
Kerst (voorbereiding)
Kerst
Groepsplannen
Evaluatiemiddag
Afronding schooljaar

Groep
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 5 t/m 8

Voor de kleutergroepen zijn nog een aantal extra margemiddagen gepland:
Wolkengroep
14-01 maandagmiddag
11-02 maandagmiddag
27-03 woensdag
13-05 maandagmiddag
24-06 maandagmiddag

Zonnegroep
15-01 dinsdagmiddag
12-02 dinsdagmiddag
27-03 woensdag
13-05 maandagmiddag
25-06 dinsdagmiddag

Sterrengroep
17-01 donderdagmiddag
14-02 donderdagmiddag
27-03 woensdag
13-05 maandagmiddag
27-06 donderdagmiddag

Ook voor de combigroep 2/3 en voor de groepen 3 en 4 zijn nog extra margemomenten ingepland:
Groep 2/3 (combi)
14-01 maandagmiddag
27-03 woensdag
13-05 maandagmiddag
04-06 dinsdagmiddag

Groep 3B
15-01 dinsdagmiddag
27-03 woensdag
13-05 maandagmiddag
03-06 maandagmiddag
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Groep 4A
17-01 donderdagmiddag
27-03 woensdag
13-05 maandagmiddag
06-06 donderdagmiddag

school.

Groep 4B (uit combi)
17-01 donderdagmiddag
27-03 woensdag
13-05 maandagmiddag
06-06 donderdagmiddag
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Bijeenkomst Groepsouders
Vrijdag 6 juli jl. is er groepsouder-overleg geweest. In dat overleg zijn er ervaringen uitgewisseld over de verrichte activiteiten
van de groepsouders. We kunnen stellen dat steeds meer ouders deelnemen aan de groepsapp. Daar zijn we erg blij mee. Op
deze wijze kunnen we ouders snel bereiken. De afspraken die over het gebruik van de groepsapp zijn gemaakt, worden over
het algemeen goed nageleefd. Communicatie met niet-Nederlandstalige ouders verliep soms stroef. We gaan kijken hoe we
dat kunnen verbeteren.
Veelal werden de groepsouders betrokken bij het regelen van begeleiding bij de sportdag, excursies, schoolreisjes en andere
uitjes. Meestal ging dat via de groepsapp. Soms werden ouders persoonlijk benaderd.
We hebben afgesproken dat bij het begin van het nieuwe schooljaar alle ouders het bericht
ontvangen voor aanmelding als groepsouder. Ook tijdens de informatieavonden en tijdens de
kennismakingsgesprekken zal hier aandacht aan worden besteed.
Fijn om te horen dat een groot aantal groepsouders deze klus volgend jaar wel weer opnieuw
willen klaren. Ze geven wel aan dat ze graag bereid zijn het stokje over te geven aan ‘nieuwe’
groepsouders.
Bedankt voor jullie inzet en hulp.
Zomerleesdip
Bij veel kinderen schiet het lezen er in de zomervakantie bij in. Wij merken een terugval in de
leesprestaties na de zomervakantie. Het is verstandig om het lezen tijdens de vakanties te
onderhouden, ook als uw kind al een voldoende leesniveau heeft. Veel kinderen hebben een
groene Leestas meegekregen om in de vakantie het lezen te onderhouden. Wij
verzoeken u de Leestassen direct na de zomervakantie weer in te leveren bij de
groepsleerkracht.
Afscheid groep 8
Al weer een jaar voorbij. Dat is erg snel gegaan. In zo’n laatste week van het schooljaar staat groep 8 terecht in de
schijnwerpers. Na 8 jaar hard werken nemen ze zoals gewoonlijk afscheid. Woensdag jl. deden we dat in de bomvolle zaal
van RSG De Borgen. Daar voerden de leerlingen van groep 8a en groep 8b namelijk tezamen de musical “Niet de filmen” op.
Het publiek genoot zichtbaar van het acteer- en zangtalenten van onze achtste groepers. Veel verrassende effecten en een
prachtig decor met lichtbeelden maakten de uitvoering compleet.
Hieronder foto’s van dit geweldige spektakel.

Donderdagavond vond het officiële afscheid plaats. Na een heerlijke BBQ werden de leerlingen verzocht naar het Sparveldje
te lopen. Zo heette het grasveld vroeger. Inmiddels is de naast gelegen supermarkt al twee keer van naam gewijzigd, maar
spreken de ouderen onder ons nog steeds over het Sparveld. Goed, dat ter zijde.
Vanaf die locatie werden de kinderen in een fantastisch mooie limousine weer naar school gebracht. Daar werden ze met
daverend applaus als celebrities onthaald en flaneerden ze over de rode loper, die speciaal voor hen was neergelegd. Aan het
einde van de rode loper werden alle leerlingen een glaasje ‘champagne’ aangeboden. De laatste celebrities, die uit de
limousine verschenen, waren de 4 groepsleerkrachten. Anne-Marie, Dagmar, Jeroen en Werner genoten zichtbaar en
moesten ook over de rode loper door de erehaag van al hun leerlingen.
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Vervolgens begaf iedereen zich naar binnen waar het officiële deel plaatsvond. Alle leerlingen werden in het bijzijn van hun
ouders even in het zonnetje gezet. Toen werd bij enkele leerlingen pas echt duidelijk dat het afscheid nabij was. Hier en daar
werd een traantje gepinkt. Als verrassing ontving de school van alle kinderen een prachtige toekan. Dit afscheidscadeau zal
een mooi plaatsje krijgen. Vrijdagochtend nog een gezamenlijke duik in het zwembad en dan is de Nijenoert-tijd voor deze
leerlingen echt voorbij.
Afscheid juf Wemy
Zo’n laatste schoolweek is veelal een week van afscheid nemen. Naast het afscheid van veel leerlingen hebben we ook
afscheid genomen van juf Wemy Veenstra. Wemy heeft vele jaren de lessen voor humanistische vorming verzorgd. Dat deed
ze altijd met veel overtuiging. De kracht van Wemy is dat zij in één les van 45 minuten per week een geweldige band met de
leerlingen weet op te bouwen. Leerlingen bleven vaak nog even hangen om iets met haar te bespreken. Wemy gaat nu samen
met haar man genieten van haar welverdiende pensioen. We zullen haar missen.
Afscheid juf Vera
Deze week hebben we afscheid genomen van juf Vera. Zij gaat namelijk na de zomervakantie werken aan de basisschool de
Groene Borg in Kornhorn. Vera is bijna twee jaar betrokken geweest bij onze school. Vorig schooljaar als LIO-stagiaire in de
onderbouw en dit schooljaar als leerkracht in groep 5a en verschillende kleutergroepen. Langs deze weg willen we Vera
bedanken voor haar inzet en betrokkenheid en wensen wij haar veel succes in haar onderwijscarrière. Hopelijk zien we Vera
toch nog eens terug op de Nijenoert.
Indeling lokalen 2018-2019
Op de plattegrondjes hieronder treft u de indeling van de lokalen voor het schooljaar 2018-2019 aan.

Anti-plastic-beleid
We hebben u eerder geïnformeerd dat we na de zomervakantie het plastic afval willen verminderen. Dus gaan we het gebruik
van drinkbekers en broodtrommels/fruitbakjes stimuleren. Geen drinken meer in pakjes met rietjes en/of voorverpakte
tussendoortjes voor in de pauze. Ondanks de gescheiden prullenbakken vinden we toch nog vrij veel plasticafval rondom
onze school. Daar willen we echt van af en we rekenen op uw medewerking.




Dit schooljaar is al voorbij. Omgevlogen, allerlei activiteiten waren er. We bedanken iedereen die het mogelijk
maakten om dit voor en met de kleuters te doen. De kinderen die naar een andere groep gaan, wensen we veel
plezier!
Een hele prettige vakantie! Tot ziens.
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Hierbij bedanken juf Aly en juf Petra alle kinderen en ouders voor het leuke schooljaar. De kinderen hebben
fantastisch gespeeld. De ouders hebben meegeleefd met het groepsgebeuren en vaak op verschillende manieren
geholpen. Extra dank voor de moeders van Sophie en Sem die de contacten via de app tot stand brachten.
Vera is laatst verhuisd en gaat na de vakantie naar een andere school. We wensen haar daar veel plezier toe met
haar nieuwe vriendinnetjes.
De kinderen die naar groep 3 gaan hebben al eventjes kennis gemaakt met de juffen Nynke en Paula. We wensen ze
een leuk nieuw schooljaar toe. Natuurlijk komen de kleuterjuffen nog even langs in de nieuwe klas om even een
praatje te maken.
Ook Fleur, Noa, Bryan Pijl en Lukas zien we nog wel volgend schooljaar. Ze mogen ook meespelen op het plein
buiten en komen af en toe bij het speelgroepje van juf Aly op de maandagmorgen.
We wensen iedereen een fijne vakantie toe. Lekker spelen en uitrusten.
Hierbij wil ik de kinderen en ouders bedanken voor het leuke schooljaar. Bedankt voor jullie betrokkenheid en fijne
samenwerking.
Een speciaal bedankje voor de groep ouders, Bianca de moeder van Kevin en Saskia, de moeder van Geneva.
Cilo en Feline wensen we veel plezier op de nieuwe school.
Juf Reina, namens alle kinderen en de juffen, hartelijk bedankt voor je hulp in het afgelopen schooljaar en alvast een
fijne vakantie.
Een hele fijne vakantie gewenst.
De kinderen hebben allemaal de mogelijkheid gekregen om maximaal 5 boeken te lenen van school die ze thuis
kunnen gaan lezen in de vakantie. Veel kinderen hebben hier gebruik van gemaakt. De boeken zitten in een groene
tas en worden na de vakantie weer ingeleverd. Wat een Leeskanjers.
De bibliotheek heeft de vakantieboeken weer meegenomen. De kinderen hebben veel boeken gelezen. Voor in de
vakantie heeft de Bibliotheek een app ontwikkeld; vakantielezen. Leuk om te downloaden voor in de vakantie. De
kinderen hebben allemaal een kaart gekregen met informatie hierover.
Ik wil via deze weg graag alle ouders en kinderen bedanken voor een geweldig jaar. Dankzij jullie enthousiaste
hebben we veel voor elkaar gekregen. Vooral de snelle contacten via de groepsapp heb ikzelf als zeer positief
ervaren! Dank hiervoor!
Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie.
Een aantal leerlingen hebben een leestas meegekregen (op advies of vrijwillig). Hierin zitten drie of vier boeken die
zij mogen lenen van school tijdens de vakantie. De boeken zitten in een groene tas en worden na de vakantie weer
ingeleverd.
De bibliotheek heeft de vakantieboeken weer meegenomen. De kinderen hebben veel boeken gelezen. Voor in de
vakantie heeft de Bibliotheek een app ontwikkeld; vakantielezen. Leuk om te downloaden voor in de vakantie. De
kinderen hebben allemaal een kaart gekregen met informatie hierover.
Woensdag hebben we de musical van groep 8 gezien. Het was erg leuk! We konden zien dat ze erg veel hadden
geoefend, super!
Onderweg naar de musical kwamen we veel plastic tegen. Terugweg hebben we veel afval mee kunnen nemen en
ook na schooltijd hebben een aantal kinderen vrijwillig afval opgeruimd in de buurt van school, fijn! Ook op het
schoolplein en rond de school zien wij steeds vaker afval liggen. Volgend jaar willen we dit zoveel mogelijk
voorkomen. Wij vragen daarom iedereen om vanaf volgend schooljaar een broodtrommel en drinkbeker mee te
nemen, zodat we het plastic op school kunnen voorkomen.
Wij willen graag alle kinderen en ouders bedanken voor het leuke schooljaar! We gaan alle kinderen erg missen en
wensen iedereen (nogmaals) veel succes en plezier in groep 4 of 5!
We wensen jullie allemaal een hele vakantie!




Woensdag zijn we naar de musical van groep 8 geweest. Dat was heel leuk.
Een aantal leerlingen hebben een leestas meegekregen om thuis te kunnen lezen in de vakantie. De boeken moeten
na de vakantie weer mee naar school genomen worden.
 De bibliotheek heeft de vakantieboeken weer meegenomen. De kinderen hebben veel boeken gelezen en mochten
dan een sticker plakken in het land, waar het verhaal over ging. Er is ook een app ontwikkeld door de bibliotheek.
De kinderen hebben daar dinsdag informatie over meegekregen.
Vervolg van groep 4A op de volgende pagina.
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Dit schooljaar hadden we in onze groep meer doublurekinderen dan voorheen. We hebben besloten deze leerlingen
te verdelen over 2 groepen. Na de vakantie gaan 4 van deze leerlingen min of meer mee met de groep naar juf Elske
en juf Paula, maar blijven in leerjaar 4. Daardoor ontstaat er ook hier een combigroep 4/5. De andere
doublurekinderen blijven bij juf Jolanda en juf Greet.
We willen alle ouders bedanken voor het meehelpen en begeleiden bij activiteiten.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Het laatste weekje in groep 5! Wat hebben we een prachtig jaar gehad! Afgelopen donderdag hebben we alvast even
geoefend in groep 6, het was hartstikke leuk met juf Willemien en juf Dagmar! Dat ziet iedereen wel zitten!
De musical van groep 8 was fantastisch, we hebben volop genoten. Een aantal kinderen was supertrots op een broer
of zus die meedeed aan het spektakel.
We willen via deze weg onze groepsouders bedanken voor de prettige samenwerking dit schooljaar. Greta en Susan
bedankt!
Natuurlijk bedanken we ook alle andere ouders voor het fijne schooljaar, de gesprekken, het andere contact en het
schoolreisje begeleiden! We hebben mooie herinneringen gemaakt!
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en we hopen jullie gezond, uitgerust en relaxed weer te zien op
maandag 3 september!





Het laatste weekje in groep 5! Wat hebben we een prachtig jaar gehad.
De musical van groep 8 was fantastisch, we hebben volop genoten.
Lieve ouders en kinderen, wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de samenwerking en dit fijne schooljaar en wij
wensen iedereen een heel fijne vakantie.



De laatste schooldag van groep 6A zit er dan toch echt op. Wat hebben we een gezellig schooljaar gehad met veel
mooie momenten.
Sommige kinderen hebben een leestas mee naar huis gekregen. De boeken zitten in een groene tas en moeten na de
vakantie weer worden ingeleverd. Ook voor de kinderen die geen boekentas mee naar huis hebben gekregen geldt:
lekker blijven lezen de komende weken.
Wij willen Hannie en Ellen onwijs bedanken dat jullie de taak als groepsouder op jullie wilden nemen! Ook de
andere ouders en natuurlijk de kinderen willen we bedanken voor dit fantastische jaar!
Wij wensen iedereen een hele fijne, gezellige en vooral een zonnige vakantie toe!














Een aantal kinderen hebben een leestas meegekregen naar huis. Maar ook voor de andere kinderen geldt: lekker
blijven lezen in de vakantie!
Lieve ouders en kinderen. We willen jullie bedanken voor het fijne schooljaar. Marrit en Martine bedankt voor de
prettige samenwerking als groepsouders!
Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie toe!
We hebben samen het lokaal opgeruimd en het schooljaar afgesloten. Er is veel geleerd en besproken en iedereen is
de afgelopen twee jaar op zijn of haar manier gegroeid. Met veel plezier ben ik de afgelopen twee jaar de juf van
eerst groep 6a, daarna groep 7a geweest. In het nieuwe schooljaar gaan de kinderen de drempel over naar groep 8.
Ze zijn er klaar voor!
Donderdag hebben we even kennis gemaakt met de nieuwtjes uit groep 8.
Sommige kinderen hebben een huiswerkpakketje meegekregen voor in de vakantie, een vervolg van de
huiswerkbegeleiding. Om je hersenen scherp te houden en wat je geleerd hebt niet helemaal weg te laten zakken, is
het handig om af en toe er even een momentje aan te werken. Veel succes!
Alle ouders, hartelijk bedankt voor jullie hulp en ondersteuning, op welk gebied dan ook. Samen staan we sterk
voor jullie kinderen.
We wensen alle ouders en andere Nijenoert-fans een ontspannen, vrolijke en zonnige vakantie toe!
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Wat was het een fantastische week! Wat een schitterende musical en wat een gezellig feestje gisteravond! Alle
ouders die zich de afgelopen weken hebben ingezet hiervoor verdienen een grote pluim! Zowel de kinderen als de
leerkrachten hebben genoten van beide avonden, met als kers op de taart een prachtige limo. Er was dankbaarheid,
vrolijkheid, wederzijdse waardering en er zijn ook nog wat traantjes weggepinkt. Het was een jaar om nooit te
vergeten!
Alle ouders die op welke manier hebben geholpen de afgelopen jaren worden enorm bedankt! Zonder jullie hulp
was het niet zo'n succes geworden!
We wensen alle kinderen heel veel goeds op het voortgezet onderwijs!
Fijne vakantie!
Wat was het een fantastische week! Wat een schitterende musical en wat een gezellig feestje gisteravond! Alle
ouders die zich de afgelopen weken hebben ingezet hiervoor verdienen een grote pluim! Zowel de kinderen als de
leerkrachten hebben genoten van beide avonden, met als kers op de taart een prachtige limo. Er was dankbaarheid,
vrolijkheid, wederzijdse waardering en er zijn ook nog wat traantjes weggepinkt. Het was een jaar om nooit te
vergeten!
Alle ouders die op welke manier hebben geholpen de afgelopen jaren worden enorm bedankt! Zonder jullie hulp
was het niet zo'n succes geworden!
We wensen alle kinderen heel veel goeds op het voortgezet onderwijs!
Fijne vakantie!

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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