Voor uw agenda
Margemoment voor de maand april:
Woensdag 19 april: groepen 3A, 3B, 4A en 4B
Afsluiting project de Boerderij
maandag 3 april
Groepsafspraken bespreken – 11.15 uur
Donderdagavond hebben zeker 800 personen onze afsluiting van het project
bezocht. De interesse was overweldigend. Bijna alle leerlingen hadden hun
dinsdag 4 april
vader en moeder meegenomen naar de afsluitende tentoonstelling. Ook heel
IB-overleg – 13.00 – 16.00 uur
veel opa’s en oma’s zijn gesignaleerd.
Onze leerlingen hebben ruim twee weken gewerkt aan het thema de Boerderij.
woensdag 5 april
teamvergadering – 13.00 uur
De producten van deze afgelopen weken zijn door alle groepen op een
fantastische wijze geëtaleerd. Iedere kijker heeft kunnen proeven en ruiken. De
vrijdag 7 april
reacties waren bijzonder positief. Dat kunnen onze leerlingen en juffen en
zwerfvuilactie
meesters in hun zak steken.
Tijdens deze projectweken zijn er ook boerderijen bezocht. De kinderen
vonden dit fantastisch. Ouders die ons hebben geholpen bij het slagen van dit
project willen graag extra bedanken. Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest.

EU-fruitlevering voor de komende week
De volgorde van de foto’s is ook de consumptievolgorde. Woensdag eten de kinderen komkommer, donderdag waspeen en
vrijdag een appel.
1. Komkommer (5 lln.)

2. Waspeen
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Koningsspelen oproep voor hulp
Op vrijdagochtend 21 april gaan we in verband met de nationale koningsspelen met alle groepen 3 tot en met 8 in en rond de
school bezig met een gezellig en actief programma.
Het zou heel fijn zijn als we dit kunnen doen samen met een aantal ouders, die we dan in kunnen zetten als spelleider of
groepsleider.
Als het goed is heeft u al een berichtje hierover gehad via de groepsapp. Kunt u meehelpen dan zou het prettig zijn als u zich
zo spoedig mogelijk opgeeft.
Ouders van groep 3 t/m 8 per mail bij Odette (odettehamers@ziggo.nl)
We hopen op veel enthousiaste ouders.
























Wat fijn dat er veel mensen op de kijkavond geweest zijn!!!
Dinsdag willen we graag met groep 2 naar de Molen in Enumatil. Op dit moment zijn er nog geen ouders die kunnen
rijden. Aanmelden kan via de groepsouders.
Volgende week werken we over Pasen/Lente.
Liedje:
Lammetje ben je ziek, huil dan maar niet,
morgen zullen we pannenkoek eten,
dat zal lammetje zelf wel weten, beh, beh, beh.
Welkom voor Ruben van der Velde. We wensen hem een fijne verjaardag toe en veel plezier op de Nijenoert!
Wat was er gisteravond een grote belangstelling voor de kijkavond. We hebben het project `boerderij` hierdoor met
volle tevredenheid kunnen afsluiten. Foto´s over het bezoek aan de boerderij kunt u vinden in het fotoalbum van de
Wolkengroep.
Groep 2 gaat komende dinsdagmorgen naar de molen in Enumatil. De ouders die rijden willen we alvast bedanken voor
het begeleiden van de groepjes.
Vanaf maandag gaan we over Pasen werken. Boekjes en andere materialen zijn welkom!
Fijn weekend allemaal.
Er was veel belangstelling voor de afsluiting van het thema de boerderij. De kinderen konden eindelijk laten zien wat ze
allemaal hadden gemaakt.
Sam en Sander bedankt voor het lenen van jullie mooie boerderijen.
Volgende week gaan we werken over Pasen.
Dinsdagmiddag gaat groep 2 naar de molen in Enumatil. We vertrekken om 13.00 uur van school.
Lieve ouders, enorm bedankt voor het meedenken en meenemen van alle spullen voor het project ‘de boerderij’! Samen
maken we er iets leuks van in de klas.
Op dit moment is juf Ankie ziek en staan er invallers voor de groep. Gelukkig konden we het steeds oplossen en konden
dezelfde juffen van vorige week, ons deze week ook weer helpen. We wensen juf Ankie beterschap!
Maandag hebben we kern 8 alweer afgerond. De dag stond in het teken van allerlei kleine toetsjes en dit hebben de
kinderen erg goed gedaan. We zijn nu gestart in kern 9. Ook met rekenen starten we met het nieuwe blok.
Dinsdag hebben wij een bezoek gebracht aan de boerderij
van de opa en oma van Dinand. En wat was het fantastisch!!
Wij hebben allemaal enorm genoten!! In de klas staat een
mooi aandenken aan deze prachtige dag, een boerderij met
allemaal foto’s erop! Dit heeft de moeder van Dinand
gemaakt, nogmaals bedankt!
Maandag hebben we ‘Het koeienvlaaienlied’ geleerd. Dit liedje
was bij ons in de klas te horen tijdens de kijkavond.
De kijkavond was erg geslaagd! Wij vonden het erg gezellig
en wat fijn dat er zoveel ouders, opa’s, oma’s, broertjes en
zusjes waren!
Fijn weekend!
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Tijdens de kijkavond van ons project over de boerderij hebben heel veel ouders van de gelegenheid gebruik gemaakt om
een kijkje in de klas te komen nemen om te kijken wat er zoal door de kinderen geproduceerd is. Prachtig, zoveel
belangstelling.
Volgende week vrijdag (7 april) hebben we voor de derde en laatste maal een kennismaking les over volleybal van 11.00
tot 11.45 uur. Daarna gymmen we vrijdag weer van 10.15 uur tot 11.00 uur.
Graag even weer de tafels van 2 en 10 oefenen, maar nu ook de tafel van 5!!!
Vrijdag 7 april is het dictee over woordpakket 6.
We wensen iedereen een fijn weekend!
De kijkavond was erg geslaagd! Wij vonden het erg gezellig en wat fijn dat er zoveel ouders, opa’s, oma’s, broertjes en
zusjes waren!
Deze week zijn we begonnen met het aflezen van de digitale klok, best lastig! Dit gaan we dus zeker vaker oefenen.
Zouden jullie thuis willen oefenen met de tafel van 2, 4, 5 en 10?
Woensdag 5 april is het controledictee over woordpakket 6
Fijn weekend!
Op dinsdag 4 april is de toets van rekenen, blok 8. We hebben het gele boek mee naar huis, dan kunnen we oefenen. Les
13 is hiervoor het beste. Maandag moet het boek weer op school zijn!
Het was donderdag heel leuk. De leerlingen hebben veel complimenten gekregen over hun werk, vooral de kippen
waren erg mooi!
Het huiswerkblad dat we bij juf Ilona hebben gekregen moet uiterlijk maandag weer ingeleverd zijn.
In de klas hebben we besproken dat we spullen die niet op school horen thuis laten. Als je iets wilt laten zien, kan dat op
maandagochtend in de kring.
Er is door de kinderen hard gewerkt aan het project. Daarom was het ook erg leuk dat er zoveel ouders kwamen kijken.
Geweldig!
Aanstaande dinsdag heeft Maurice zijn spreekbeurt en donderdag Arne.
Gelukkig hebben we voldoende ouders gevonden om ons naar Grootegast te brengen. We vertrekken rond 09.45 uur
en verwachten om 12.15 uur terug te zijn. Uiteraard start de middag les voor onze groep om 13.30 uur.
De tafel van 8 zit er bij de meeste leerlingen wel goed in. Er zijn maar een paar leerlingen die nog een herkansing nodig
hebben. Dat kan aanstaande maandag. We gaan verder met tafel van 9. Maandag 10 april is de overhoring.
Voor beide groepen zijn de woordpakketten over hoofdstuk 6 meegegaan. Info over datum dictee volgt (± 2 weken)
Prettig weekend.
De afgelopen week hebben we veel gewerkt aan het schoolproject. Op donderdagmiddag was het dan zover: Presentatie
van de activiteiten van de werkgroepen, eerst voor klasgenoten, daarna voor ouders en belangstellenden.
Onze groep heeft het boerderijproject letterlijk r u i m t e lijker opgevat. Wat boeren op aarde doen, dat weten we al
wel. Maar als mensen van aarde een boerenbedrijf willen gaan beginnen op een andere planeet, dan moeten er veel
plannen worden gemaakt.
Allereerst natuurlijk informatie verzamelen over de planeet. Daarna bedenken hoe mensen, planten en dieren daar dan
zouden kunnen leven.. of niet... Vijf werkgroepen hebben plannen uitgewerkt voor vijf verschillende planeten. De
resultaten heeft iedereen kunnen zien in de vorm van werkstukken, teksten, een toneelstukje, knutsels en PowerPoint
presentaties.
Een compliment voor alle onderzoekers en ontdekkers!
Tussendoor zijn we samen aan het studeren voor het nieuwe NAUT-proefwerk. Maandag gaat een samenvatting mee
naar huis. Donderdag staat het proefwerk op het programma.
Een fijn voorjaarsweekend!
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Wat was het gisteravond leuk! Niet alleen meester was verkleed, ook heel veel kinderen hadden zich uitgedost in
boerderijkleding; erg leuk! De maquettes en vogelverschrikkers trokken veel bekijks en bijna iedereen werd geraden bij
de snapchat-dierenfoto’s. De koetjesrepen waren de spreekwoordelijke kers op de taart. Over spreekwoorden
gesproken, de ramen waren boerenbont versierd. De spreuk ‘Het is pas koud als de boeren ijs melken’ vonden wij erg
leuk. De kinderen verdienen een groot compliment!
Maandag 10 april geschiedenistoets. Samenvatting is maandag meegegeven.
Volgende week donderdag is het theoretisch verkeersexamen. Jullie kunnen nog oefenen op de site van VVN:
http://examen.vvn.nl/ Succes!
Goed weekend!
Maandag zijn we in het kader van het project naar de boerderij geweest. Wat een prachtige ervaring. We hebben ook
producten meegekregen van de boerderij, zoals voer voor de koeien maar ook verse melk. Kun je het verschil proeven?
De rest van de week hebben we hard gewerkt aan de presentaties en ideeën voor de kijkavond. Bovendien hebben we
nog een taaltoets en rekentoets gemaakt. Jaja groep 7 b zit nooit stil!
En dan op de donderdag: Wat een geweldige afsluiting van het project: Leuke proefjes, leerzame muurkranten en
prachtige bouwwerken (waar zelfs vaders aan hebben meegebouwd). Het zag er allemaal prachtig uit.
Volgende week donderdag is het theoretisch verkeersexamen. Jullie kunnen nog oefenen op de site van VVN.
http://examen.vvn.nl/ Succes!
Fijn weekend!
Dinsdag was het prachtig weer, dus tijd voor een mooi fietstochtje naar de Wilp. We hebben daar een melkveehouderij
bezocht. Dit in het kader van ons schoolbreed project De Boerderij. We kregen veel informatie van de boer en de
boerin. Maar het mooiste was natuurlijk kijken in de stal bij de koeien en zeker bij de kalfjes. Zeer aandoenlijk. Later
hoorden we ook de levensverwachting van deze kalfjes, dit was wat minder aandoenlijk. Maar toch hebben we een goed
beeld gekregen van een veehouderij. Sandra, Saskia en Hannie bedankt voor het meefietsen. De presentatie van
donderdag was een groot succes en een goede afsluiting van het project.
Verder hebben we deze week nog gewerkt aan De Week van het Geld en hebben een aantal lessen van de Centrale
Eindtoets samen gemaakt.
Een leuk, mooi lenteweekend gewenst.

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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