Voor uw agenda
Margemoment voor de maand april:
Woensdag 19 april: groepen 3A, 3B, 4A en 4B

maandag 10 april
OV-vergadering – 19.30 uur

Nieuwsbrief op andere dag
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 12 april i.v.m. Goede Vrijdag.

dinsdag 11 april
Seizoensluiting 13.15 uur en 14.15 uur

Gebruik groepsapp
woensdag 12 april
Nog even een bericht over het gebruik van de groepsapp. ALLEEN de
Bovenbouwverg. – 13.00 uur
groepsouder mag een bericht naar alle ouders van de groep appen. Bent u
Directieoverleg – 16.00 uur
geen groepsouders dan mag dat dus niet. Dit is om te voorkomen dat er te
veel berichten binnenkomen, waardoor de groepsapp
vrijdag 14 april
zijn functie verliest.
Goede Vrijdag – alle kinderen vrij
Mocht u wel een vraag of een opmerking hebben dan
appt u dat alleen naar één van de ouders uit groepsapp.
Dus niet naar alle ouders.
Ook wanneer u een bericht hebt ontvangen, is een reactie/bevestiging van ontvangst niet wenselijk.
Behalve als er uitdrukkelijk om gevraagd wordt. Feitelijk is de groepsapp alleen ingesteld om u te
voorzien van informatie en heeft het kans van slagen wanneer iedereen zich houdt aan de afspraken.
Leescircuit
In verband met de cito-eindtoets is er op woensdag 19 april geen leescircuit!
Creamiddagen
Blijft u rustig doorsparen met de conservenblikken? Graag inleveren in groep 7b. Bij voorbaat dank!
Leerlingenraad
We hebben de afgelopen weken niet stil gezeten. De tekeningen van de leerlingen van de hele school worden binnenkort
opgehaald. We hebben een goed doel gevonden waar de opbrengst van de Tekenfund-actie heen gaat. Unaniem is deze keer
gekozen voor de CLINICLOWNS. Binnenkort hoort u meer hoe deze actie gaat verlopen.
Laatste EU-fruitlevering
De komende week krijgen de kinderen voor de laatste keer gratis fruit aangeboden. Hopelijk hebben ze er van genoten.
De volgorde van de foto’s is ook de consumptievolgorde. Woensdag eten de kinderen radijs, donderdag een banaan en
vrijdag een appel. Voor de komende week ontvangen we:
1. Radijs (1 zak voor 20 lln.)

2. Banaan

3. Appel

Opbrengst kledingactie
De kledingactie heeft dit school 908 kilo opgeleverd. Hiervoor ontvangt de school € 273,40. Alle (groot)ouders bedankt
voor uw bijdrage. Zoals gemeld willen we hiervoor speelmaterialen voor aanschaffen. We houden u op de hoogte.
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Vakantierooster 2017-2018
Hieronder treft u het vakantierooster aan van het schooljaar 2017-2018
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
paasweekend
Koningsdag + meivakantie
hemelvaart
pinkstervakantie
lang weekend
zomervakantie

23-10-2017 - 27-10-2017
25-12-2017 - 05-01-2018
26-02-2018 - 02-03-2018
30-03-2018 - 02-04-2018
27-04-2018 - 04-05-2018
10-05-2018 - 11-05-2018
21-05-2018
25-06-2018
23-07-2018 - 31-08-2018

Verjaardag
Zondag 2 april werd meester Pijlman
60 jaar. Dit kon de Nijenoert niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. De versiercommissie zorgde voor een versierde
stoel in de personeelskamer, een versierde kantoordeur en vlaggetjes langs de
trapopgang. Het team zong hun directeur toe in de personeelskamer en de
kinderen van groep 3 t/m 8 zongen hun meester Pijlman toe op het schoolplein.
Dat meester Pijlman dit wel kon waarderen laten de bijgevoegde foto's duidelijk
zien.
Juf Marieke van groep 4B stelt zich hieronder aan u voor












Welkom bij ons in de groep: Tim van der Schaaf.
Afgelopen dinsdag is groep 2 op bezoek geweest bij
de molen in Enumatil. De kinderen mochten een
molentje kleuren en met de begeleidende ouders
de molen bekijken. De molenaar vertelde van alles
over de molen. Alle ouders bedankt voor de
begeleiding. Fijn dat jullie tijd hadden.
Dinsdagmiddag is de seizoensluiting. De kinderen
die meedoen hebben een briefje mee naar huis
gekregen. Om 14.15 uur begint de voorstelling.
We werken over Pasen.
Liedje: Mooie stippen op een ei en een mooie strik
erbij. Ik heb een ei voor jou en een ei voor mij.
Welke kleur kies jij!
Lars van groep 2 heeft een zusje gekregen. Ze heet
Tess. Wij wensen het gezin Dijkstra veel geluk toe
met de kleine meid.
Afgelopen dinsdag is groep 2 naar de molen van
Enumatil geweest.
We hebben de molen heel goed bekeken en zelf
een klein molentje gemaakt.
Ouders bedankt voor het rijden en het begeleiden
van de groepjes!
Komende dinsdagmiddag doen Kiana, Delice, Mika,
Fleur, Elize, Bryan en Sophie Z.
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mee aan de seizoensluiting. Ze doen een aftelversje en een liedje over Pasen.
Veel succes allemaal!
We hebben kikkervisjes in de klas en ze groeien heel snel!
Aftelversjes:
Vijf(4,3,2,1) witte kippen zaten op stok.
Eén witte kip at haar eitje op.
Nee oh nee, kraaide de haan.
En de kip vloog uit het hok vandaan..
Dinsdag zijn we naar de molen in Enumatil geweest en hebben daar uitleg gekregen over de werking van de molen.
Jammer dat we geen koekjes meer gingen bakken.
Ouders die mee waren, bedankt!
Welkom bij ons in de groep. Sherzad Ismail.
Dinsdagmiddag seizoensluiting om 13.15 uur. Kinderen die meedoen hebben een briefje mee gehad.
Liedje: rode stippen op een ei en een mooie strik erbij.
En een ei voor jou en een ei voor mij.
Welke kleur kies jij.
Maandag is de laatste dag dat juf Kirsten voor de groep staat. Ze gaat daarna met zwangerschapsverlof. De kinderen zijn
erg nieuwsgierig wat het gaat worden; een jongen of een meisje. De tijd zal het leren.
Dinsdagmiddag is de seizoensluiting. Jan, Thijmen, Tim, Famke, Tessel, Roan, Sander, Sem en Kian zullen een prachtig lied
zingen. Groep 3A heeft haar optreden om 13.15.
De zwerfvuilactie was een groot succes. De kinderen van groep 3a hebben er samen voor gezorgd dat het veldje aan de
kant van het lokaal van groep 3a helemaal opgeruimd is. Wat een kanjers.
Vandaag heeft onze school mee gedaan aan de zwerfvuil actie. De omgeving rond de school is weer helemaal netjes. Fijn!
Wisten jullie dat Jasper een brief aan de burgemeester heeft geschreven omdat hij vond dat de hertjes in Nieuw-Roden
te weinig gras hadden. De burgemeester heeft Jasper een mooie brief terug geschreven waarin stond dat de
burgemeester het fijn vond dat Jasper zo goed op de hertjes past. Ook kreeg Jasper complimenten over zijn mooie brief.
De burgemeester gaat ervoor zorgen dat de medewerkers het verder oppakken. Goed gedaan Jasper!
Deze week hebben we blok 9 van rekenen alweer afgerond!
In de klas zijn wij bezig met het stellen van doelen. We maken in 5 minuten zoveel mogelijk bus sommen of
splitssommen. Ieder kind ziet op een papier hoeveel sommen hij of zij goed heeft gemaakt en zet een streepje bij het
aantal hoeveel hij/zij de volgende keer goed denkt te hebben. Ook houden we bij hoeveel sommen we met de hele klas
goed hebben. We merken dat we hierdoor steeds minder ons rekenrek nodig hebben.
Als er mensen zijn die thuis nog oude binnenbanden van fietsbanden hebben liggen, graag meenemen naar school. Wij
kunnen ze goed gebruiken!
Dinsdag 11 april is de seizoensluiting. De kinderen die meedoen hebben een uitnodiging meegekregen.
Vrijdag 14 april en maandag 17 april zijn we vrij vanwege goede vrijdag en Pasen.
Fijn weekend!
Er komt (letterlijk) steeds meer leven in onze klas, we hadden al een bak met kikkervisjes achterin de klas staan, maar
sinds deze week staan er ook een paar moestuintjes in de vensterbank. Nu maar hopen dat alles flink gaat groeien.
Dinsdag 11 april is de seizoensluiting. De kinderen die meedoen hebben daarover een briefje meegekregen.
Vrijdag 14 april en maandag 17 april zijn we vrij vanwege goede vrijdag en Pasen.
Voor rekenen graag flink oefenen op de tafels! (van 2, 10, 5 en nu ook 4).
We wensen iedereen een heel fijn weekend!
Aanstaande maandag 10 april is het controle dictee van woordpakket 6.
Dinsdag 11 april in de rekentoets. De kinderen hebben allemaal een boekje mee gekregen met werkbladen waar we in
de klas aan hebben gewerkt. De meeste kinderen hebben dit nog niet af. Thuis kan er dus nog goed geoefend worden.
Het rekenen met een tabel en kalender komt dinsdag op de toets. En plus en minsommen. Het volgende blok gaan we
verder met de keersommen en de digitale klok.
Dinsdag 11 april is de seizoensluiting. De kinderen die meedoen hebben een uitnodiging meegekregen.
Vrijdag 14 april en maandag 17 april zijn we vrij vanwege goede vrijdag en Pasen.
Vandaag heeft onze school mee gedaan aan de zwerfvuil actie. De omgeving rond de school is weer helemaal netjes. Fijn!
Fijn weekend!
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Met taal en spelling zijn we begonnen aan een nieuw blok, blok 7. Voor spelling staat in BLOON blok 7 klaar. Ook zijn
de woordpakketten afgelopen maandag meegegeven.
Afgelopen dinsdag hebben we de rekentoets gemaakt. Deze week hebben we wat we lastig vonden herhaald en zijn we
vrijdag begonnen aan het nieuwe blok, blok 9. We werken onder andere aan aanvullen tot 1000, het aflezen van maten
(cm, ml en l, g en kg) op meetapparaten, thermometers en grotere keersommen zoals 3x20 en 4x23.
Afgelopen donderdag zijn we naar Grootegast – Doezum gegaan voor de afsluiting van scoor een boek. We hebben
verschillende activiteiten gedaan zoals een stormbaan, schieten op de lat en overgooien met een rugbybal. Het was heel
leuk. ’s Middags hadden we ook nog eens gym op school!
We bedanken alle ouders en zelfs een opa die ons heen en weer hebben gereden!
Op dinsdag 11 april, om 13:15 uur, is de seizoensluiting. De kinderen die meedoen hebben afgelopen dinsdag een briefje
meegekregen voor hun ouders.
Een aantal kinderen moet hun rapport nog inleveren. Wilt u hieraan denken?
Donderdagochtend was de afsluiting van ‘Scoor een boek’. Het feest was in Grootegast en ondanks de kou hebben de
kinderen een erg leuke ochtend gehad. Gelukkig hebben we een aantal ouders bereid gevonden ons te brengen. Super
bedankt lieve moeders en vader!.
Aanstaande dinsdag heeft Keann zijn spreekbeurt en donderdag Gavino.
Aanstaande maandag wordt voor de groep 5 leerlingen de tafel van 9 overhoord. Het is de laatste sticker, dus ga ervoor!
Op maandag en vrijdagmiddag starten we met een boekenbeurt. Anna bij het spits af op maandag de 10 e april en Steijn
zou dus op vrijdag, maar omdat we vrijdag vrij zijn wordt dit donderdag.
Aanstaande donderdag heeft groep 6 het dictee over WP 6. Groep 5 heeft het dictee over WP 6 woensdag de 19 e april.
Voor groep 6 is het topografie blad meegegaan. Woensdag de 19 e is de topotoets.
In groep 5 oefenen we met de persoonsvorm. Dit is een zinsdeel. (een woord of groepje woorden dat bij elkaar hoort).
Ook hebben we geleerd hoe je sommen tot 1000 cijferend bij elkaar op kunt tellen.
In groep 6 leerden we telwoorden en Engelse woorden in de Nederlandse taal. Bij rekenen leerden en oefenen we hoe
je de afstand op een kaart uit kunt rekenen m.b.v. een kaart en een schaallijn.
Aanstaande dinsdag is de derde seizoensluiting aan de beurt. Dorien, Jade, Danisha, Kelvin, Cynthia Sven en Ember zijn
al druk aan het oefenen voor de presentatie namens onze groep. Zij hebben een uitnodiging voor ouders/verzorgers
meegekregen.
Aanstaande maandag gaat het woordpakket van hoofdstuk 6 mee naar huis. Het controledictee staat gepland voor
donderdag 20 april.
Er worden op dit moment veel kinderen extra geholpen en begeleid met behulp van de huiswerkagenda. Er wordt thuis
goed gewerkt en geoefend. Compliment!. Vaders en moeder, bedankt voor jullie hulp.
Op 1 mei a.s. er een toets van Engels. Het huiswerk daarvan is meegegeven.
Op 8 mei is het controledictee van hoofdstuk 7. Woordpakket is meegegeven.
Niet vergeten, maandag 10 april a.s. is de toets voor geschiedenis.
Gisteren hebben we het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Het ging erg goed volgens ons. Op 16 mei is het
praktisch examen.
De kinderen hebben deze week naar aanleiding van het rapport eventueel huiswerk meegekregen.
Vandaag hebben we met de jaarlijkse zwerfvuilactie de omgeving van de school schoongemaakt. Was nuttig en gezellig!
Dinsdag 11 april is de seizoensluiting. De kinderen die meedoen hebben een uitnodiging meegekregen.
Vrijdag 14 april en maandag 17 april zijn we vrij vanwege goede vrijdag en Pasen.
De rapporten mogen weer worden ingeleverd.
Afgelopen woensdag ( 5 april) is de samenvatting van hoofdstuk 2 van NAUT meegegeven aan de leerlingen. De toets is
op dinsdag 18 april.
Met Leefstijl hebben we het over zelfvertrouwen. Hierbij zijn we onder andere bezig om goede eigenschappen van
klasgenoten te benoemen. Erg leuk!
Goed weekend!
Na de drukke project weken nu weer een ‘normale’ week met toch weer veel bijzondere activiteiten.
Donderdag deden we een deel van het theoretisch verkeersexamen. Iedereen had goed geoefend, gelukkig. 16 mei is het
praktisch verkeersexamen, dan kunnen we de geleerde theorie in praktijk brengen.
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Donderdag was juf Michelle voor het laatst in onze groep. Als afsluiting heeft ze een dansles met ons gedaan. Het filmpje
van het eindresultaat hebben jullie toegestuurd gekregen via de groeps-app. Na afloop kregen we nog een heerlijke
traktatie. We wensen juf Michelle veel succes met haar opleiding.
Vrijdag kwam de brandweer in de klas. We kregen Interessante informatie over: hoe brand te voorkomen en hoe je
moet handelen in het geval van brand.
Ook zijn we vrijdag op pad geweest voor de zwerfvuilactie. Veel rotzooi in onze buurt is opgeruimd. De omgeving rond
de school is weer netjes.
Volgende week dinsdag is de maandsluiting. We hebben weer een mooie act voorbereid. De uitnodigingen voor de
ouders zijn mee naar huis.
Volgende week maken we ook het rooster voor de spreekbeurten. Nog niet iedereen heeft een onderwerp. Wilt u
(eventueel) samen met uw kind even een onderwerp bedenken?
Een heel fijn weekend
De afgelopen weken zijn we met de Methode Leefstijl bezig geweest met thema 4: Ik vertrouw op mij.
Dit thema ging over zelfvertrouwen. Dat is meer dan enkel het vertrouwen van kinderen en volwassenen in hun eigen
kunnen Zelfvertrouwen heeft te maken met een realistische inschatting van de eigen mogelijkheden en
verantwoordelijkheden. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door te werken aan een positief en een realistisch
zelfbeeld. Onderwerpen die zijn behandeld: Leven is het meervoud van lef. Het glas is halfvol. Gebeurtenis + gedachten=
gevoel + gedrag. Positief denken. Kringspel: Wat doe jij?
Dinsdag 11 april doet groep 8 mee aan de seizoensluiting nummer 3. Er is nu nog niet duidelijk wie hier aan mee doen.
Dus vraag het uw kinderen.
Volgende week gaan we het oefenen van de Centrale Eindtoets afsluiten. Er worden dan een aantal lessen ingelast om de
laatste puntjes op de i te zetten. Om dan op dinsdag 18 april te starten met de ‘echte’ toets.
De leerlingen krijgen volgende week te horen wat ze mogen meenemen het lokaal in en om op hun tafel te zetten.
Ook wij hebben vrijdag meegedaan met de Zwerfvuilactie. Wat haal je dan veel op in een relatief korte tijd!!
Veel plezier dit weekend en tot maandag.

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.

Nieuw Kidsrun in Leek!!

Wat is er lekkerder voor kinderen dan ouderwets buiten spelen? Bezig zijn in de natuur.
In het tijdperk van games, computers en televisie is het soms best lastig om kinderen naar buiten te krijgen.
Daarom dus Kidsrun: diverse leuke trainingen voor kids van 6 -12 jaar, spelenderwijs bezig zijn met hardlopen
De trainingen duren ongeveer 60 minuten en worden als volgt opgebouwd:
 warming-up spelenderwijs
 Kracht- en coördinatieoefeningen met gebruik van diverse materialen
 Starts, sprints en looptechniek.
 Duurvermogen (10-15 minuten) in diverse spelvormen
 Estafettes of andere wedstrijdvormen
Alle oefeningen worden in spelvorm aangeboden waarin hardlopen centraal staat.
Vrijdag 14 april 2017 gaan we van start, 1x per week voor enthousiaste kids met leuke en leerzame trainingen!
Van 16:00 - 17: 00 uur, Parkeerplaats infocentrum Nienoord.
Kosten:
€ 5,- per les. Betaling voor 10 lessen=1 les gratis!
De 1e les op vrijdag 14 april is gratis!!!
Geef je op want er is plaats voor maximaal 20 kinderen
Wees er snel bij!!
Kidsrun, een initiatief van Gea Hut, Looptrainer
E-mail info@geahut.nl
Tel 06-22790018
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