voorjaarvakantie

dinsdag 28 februari
Teamvergadering – 15.30 uur

donderdag 2 maart

Iedereen een plezierige
voorjaarsvakantie toegewenst
Voor uw agenda
De margemomenten voor de maand maart:
 Groep 3B en groep 4B op dinsdagmiddag 7 maart
 Groep 3A en groep 4A op dondermiddag 9 maart
 Alle groepen op woensdag 22 maart





directieoverleg – 9.00 – 11.30 uur

Sterrengroep op maandagmiddag 27 maart
Wolkengroep op dinsdagmiddag 28 maart
Zonnegroep op woensdag 29 maart

Aanmelden nieuwe leerlingen
Een aantal geleden hebben ouders van kinderen, die volgend
schooljaar 4 jaar worden (tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018),
een informatiebrochure over het basisonderwijs ontvangen van het
Leerplichtbureau Blok Westerkwartier.
Wanneer u uw zoon/dochter op onze school wilt aanmelden, kunt u
op school daarvoor een inventarisatieformulier verkrijgen bij de
administratie of de directie. Dit geldt voor ouders die al een zoon of
dochter op onze school hebben.

Geen honden op het plein
Op verzoek van enkele ouders vragen we u geen honden mee te
nemen op het schoolplein. Dit geldt ook voor het toegangspad aan de
zuidkant van de school (ingang Zonnegroep en Sterrengroep).
Daarom verzoeken ouders met honden iets verderop te gaan staan
wachten op hun kind. Het brede voet/fietspad is een beter
wachtplaats. Sommige kinderen zijn er namelijk bang voor. Daar
houden we graag rekening mee.
Hartelijk dank voor de medewerking.
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Kledingactie Nijenoert
Ook dit jaar organiseert De Nijenoert weer een inzamelingsactie voor kleding.
Bag2School is de organisatie, die de tweede hands kleding tegen betaling van ons
afneemt. Met de opbrengst van deze actie willen we graag (spel)materialen kopen
voor onze leerlingen. De organisatie Bag2School is ook geïnteresseerd in het
inzamelen van schoenen (aan elkaar geknoopt), riemen/ceinturen, hoeden,
handtassen, gordijnen en pluche speeltjes. De speciale Bag2School-zakken worden
medio maart aan de kinderen meegegeven. Ook de Leekster milieuzak of
vuilniszakken mag u gebruiken.
U ontvangt nog bericht wanneer u de zakken met kleding e.d. op school
kunt inleveren.
DAMMEN
Emma, Stijn, Stein en Maurice hebben afgelopen woensdag meegedaan aan het
damtoernooi voor basisscholen. Ze deden mee in de categorie groep 5/6. Het
toernooi werd gehouden in het Sportcentrum Leek. Er werden wedstrijden gewonnen, verloren en vooral gelijk gespeeld.
Ze hebben erg leuk gevonden en uiteraard heel
goed hun best gedaan. Dat belooft nog wat voor de
volgende jaren !!!
Ze kwamen echter niet in aanmerking om een
ronde verder te gaan, aan de Provinciale
kampioenschappen mogen de eerste drie teams
meedoen. Ons team viel hier maar net buiten.
Op woensdag 1 maart zijn : Jort, Mahmood, Florian,
Lars (1 team) en Leon, Joey, Thijs, Imad (in 1 team)
aan de beurt. Graag om 13.15 uur aanwezig in het
Sportcentrum Leek. De shirts krijgen jullie dinsdag
28 februari. Misschien zelf nog oefenen in de
vakantie?!?!?!? Succes dammers!!!
Voetpad aangelegd
Donderdag heeft Hoveniersbedrijf De Vries een
voetpad aangelegd op verzoek van de school.
Vooral in natte tijden wordt het voor kinderen en
ouders makkelijker om oversteken op dit groene
deel van de speelplaats.
Conservenblikken gevraagd
Wilt u voor de nieuwe crea-ronde conservenblikken voor ons sparen?
Graag 1 liter blikken schoon gemaakt inleveren bij juf Willemien







Tijdens de seizoensluiting hebben Inge, Wojtek, Mees, Dani, Anouk
en Jaylinn opgetreden met het liedje over 6 heksen. Ze hebben het
heel goed gedaan.
Liedje: Timpe tampe tovenaar kom vertoon je kunsten maar, timpe
tampe tovenaar wij zijn klaar. Hatsie kiele kiele knatsie bom, bim
bam basie paardeblom maak van jullie allemaal poezen (enz.) bim
bam bom).
We wensen iedereen een hele prettige voorjaarsvakantie.



Na de voorjaarsvakantie komt Tara bij ons in groep 1. Welkom Tara en veel plezier op de Nijenoert!
De seizoensluiting van afgelopen woensdag was erg leuk. Sylvan, Eva, Vera, Kimmy, Sophie R., Tim en Saron zongen een
winterliedje en deden een schimmenspel. Goed gedaan hoor!
Lekker uitrusten en veel plezier in de voorjaarsvakantie.





Maandsluiting: De kinderen zongen een Engels liedje “Snowflakes” en het liedje “Dat is winter”.
Goed gedaan hoor Eva, Anna, Inez, Sam en Geneva. Marije en Feline deden ook even mee.
Een fijne voorjaarsvakantie gewenst.
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En dan is het alweer vakantie. Wat vliegen de weken voorbij. Kern 7 hebben we afgesloten. De kinderen herkennen de
hoofdletters van de leesletters en weten nu dat je namen schrijft met een hoofdletter, maar dat we ook elke nieuwe zin
starten met een hoofdletter. De kinderen hebben geleerd dat we school, schaap en schip schrijven met een sch en niet
met een sg. We hebben extra veel geoefend met de mkmm en mmkm woorden zoals spin, wesp en rits. De meeste
kinderen hebben hun doel gehaald! Rekenen hebben we blok 7 afgesloten. Na de vakantie weer een nieuw start.
Woensdag hebben de kinderen een fantastisch voorstelling gegeven. Complimenten voor de kleding, heksen! Net echt.
Donderdag hadden we de voorstelling Reismuis van Stichting Garage TDI. Het verhaal ging over een muis dat achterbleef
in Dover (Engeland). Via de hulp van andere beesten vindt hij zijn weg weer terug over de oceaan naar zijn lieve vrouw
die op het punt staat heel veel kindjes te krijgen. Wat hebben we genoten.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie.

Wat hadden we woensdagochtend een fantastisch optreden. Vooraf waren de kinderen wel een beetje zenuwachtig. Het
publiek heeft veel angsten uitgestaan bij de doorzaagtruc. Compliment voor de kinderen is op z’n plaats.
Iedereen een fijne vakantie



Voor de maandsluiting hebben Sem, Milan, Alena, Rosalie, Damian, Kevin, Ginger en Nicola een prachtig optreden
verzorgd. Ze hebben griezelig goed gedanst op de muziek van de “Dance Macabre”. De zaal heeft ademloos toegekeken.
We hebben op de donderdag een stagiair in onze groep. Zijn naam is Igor en zit in eerste klas van de Pabo. We hopen
dat Igor een fijne stageperiode bij ons mag doorbrengen en dat hij veel van ons kan leren.
We wensen iedereen een fijn vakantie!





Tijdens de seizoensluiting ging het optreden prima. Wat hebben we genoten.
Na een drukke periode is dan eindelijk de vakantie. Er is de laatste weken hard gewerkt. Geniet van je vrije tijd.
Tot maandag 27 februari.



Met rekenen zijn we begonnen met deelsommen (met rest). Hiervoor moeten we de tafels ook goed kennen dus die
herhalen we elke dag in de klas, hardop. Thuis kunnen we ook oefenen.
Na de vakantie, op dinsdag 28 februari, krijgen de leerlingen de samenvatting van natuur hoofdstuk 2 mee. De toets is
een week later, op dinsdag 7 maart.
Zoals gezegd sluiten we na de voorjaarsvakantie met spelling en taal blok 5 af. Na de vakantie herhalen we de eerste
dagen nog goed wat we hebben geleerd en daarna (dezelfde week) hebben we het dictee (spelling) en de toets (taal).
Oefen nog even goed met de woordpakketten.
We wensen iedereen een fijne vakantie, tot maandag 27 februari!

















De seizoensluiting werd deze keer verzorg door Tessa, Romy, Lotte, Anna, Emma, Gavino, Vincent, Mare, Yourick, Finn,
Job en Stein R. Prima gedaan dames en heren!
Voor spelling zijn de woordpakketten van hoofdstuk 5 meegegaan. Datum voor het dictee volgt.
Groep 6b heeft 3 maart een toets natuur en techniek. Vorige week is de samenvatting al meegegaan naar huis.
Iedereen een fijne vakantie gewenst.

Na een weekje leren, werken, studeren en taken afmaken, zijn we nu toe aan vakantie.
Een welverdiende vakantie.
Het team van onze groep heeft tijdens de seizoensluiting een quiz gepresenteerd maar ook zelf bedacht, overlegd,
georganiseerd en geregeld. Het is prachtig om te zien dat samenwerken al zo goed gaat!.
Vrijdag is een samenvatting mee naar huis gegaan voor het aardrijkskundeproefwerk na de vakantie.
Nog even doorlezen zou genoeg moeten zijn. Na de studiemomenten in de afgelopen week zit alle kennis waarschijnlijk
goed opgeslagen in het geheugen.
Een fijne voorjaarsvakantie voor iedereen!.
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Het zwemmen was fantastisch! Het was erg leuk en gezellig. De kinderen hebben heerlijk gespeeld!
De seizoensluiting was erg leuk. De quiz was geslaagd en de kinderen hebben genoten. Een pluim voor Kirsten, Marit,
Niene, Iris, Stacy, Dennis, Lars van der Laan en Fuaad!
We hebben de afgelopen periode heel hard gewerkt. Een weekje vakantie is de kinderen van harte gegund.




Wij hebben de rapport gesprekken van de afgelopen week als zeer positief ervaren.
Fijne vakantie!



De voorjaarsvakantie staat voor de deur. En volgens ons zijn er een aantal hard aan toe, want…. De afgelopen
week/weken hebben we weer wat toetsen gemaakt. Een aantal leerlingen mocht nog een Cito-toets inhalen vanwege
ziekte. En de taal- en rekentoets is ook gemaakt. De eerste hebben we samen nagekeken en besproken. Ook was het
maandag spannend vanwege het uitdelen van de rapporten. Hier en daar opluchting en af en toe teleurstelling. (De
rapporten hoeven niet te worden meegenomen tijdens de vo-gesprekken, we hebben een kopie.) En woensdag werd er
tijdens de seizoensluiting op het toneel met rauwe eieren gegooid. Een korte week, want vrijdag was er een margedag.
Over twee weken, beginnend met maandag 27 februari, starten we met de vo-gesprekken. Woensdag 1 maart en
donderdag 2 maart volgen dan de twee andere avonden voor de gesprekken. Deze avonden starten om 18.30 uur. De
ouders, leerlingen en meester en juf zijn dan aanwezig om het niveau- en de vo-school te bepalen en te bespreken. Dus
graag het ingevulde aanmeldingsformulier meenemen voor ondertekening. Dit formulier blijft op school en de ouders
krijgen er een kopie van. De ingezamelde formulieren worden door ons naar de Borgen gebracht.
Wij wensen iedereen een leuke voorjaarsvakantie!!!





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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