Volgende nieuwsbrief
In verband met Bevrijdingsdag zijn alle kinderen vrijdag 5 mei vrij. Daarom
wordt de volgende nieuwsbrief donderdag 4 mei gepubliceerd.
Voor uw agenda
Margemoment voor de maand mei:
maandagmiddag 15 mei: Sterrengroep
dinsdagmiddag 16 mei: Wolkengroep
donderdagmiddag 18 mei: Zonnegroep
maandagmiddag 22 mei: groep 3A en groep 4A
dinsdagmiddag 23 mei: groep 3B en groep 4B
Tijdens deze middagen toetsen de leerkrachten leerlingen van verschillende
groepen.

maandag 1 mei
onderbouwoverleg – 15.30 uur

dinsdag 2 mei
teamoverleg – 15.30 uur

donderdag 4 mei
directieoverleg – 9.00 uur

vrijdag 5 mei
Bevrijdingsdag – alle kinderen vrij

Aprilvakantie
Van maandag 24 april tot en met
vrijdag 28 april hebben de leerlingen vakantie.
Iedereen een plezierige vakantie toegewenst en veel plezier tijdens Koningsdag.
De Koningspelen 2017
In de vroege ochtend werd er in alle groepen gestart met een ontbijtje. Kort daarna werd begonnen met het circuit. Alle
kinderen van onze school waren actief bezig met verschillende spelletjes. Van blikgooien tot stormbaan, van dammen tot
kringspelletjes, van luchtkussen tot Mastermind, van dans tot koningen. Om dit allemaal in goed banen te leiden, waren veel
(groot)ouders en oud-leerlingen van de partij. Met jullie hulp is deze Koningsspelen weer fantastisch verlopen. Een dikke
pluim voor de organisatie is zeker op zijn plaats. Het was weer tot in de puntjes verzorgd.
Zoals elke Koningsspelen werd ook deze keer afgesloten met een gezamenlijke dans. Okido schalde de laatste minuten van
onze Koningsdag door de buurt. Onze achterburen hebben hier vast en zeker van genoten.
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Stormbaan Koningsspelen
Onze leerlingen hebben tijdens de
Koningsspelen enorm genoten van
de stormbaan. Deze stond
opgesteld in de gymzaal.
Dankzij de hiernaast vermelde
sponsoren was dat mogelijk.
Hartelijk dank daarvoor.

Bericht van de leerlingenraad
Het is zover. De verkoop kan beginnen! Ieder kind heeft van zijn/haar tekening een eigen kaart mee naar huis gekregen. Via
de persoonlijke code kan uw kind de webshop openen. Hiervoor moet deze webshop geactiveerd worden. Dit kan door de
code in de kaart. Ga naar www.tekenfund.nl/leek. (hierachter komt het getal dat voor ieder kind uniek is). Gebruik bij het
openen van de webshop een e-mail adres dat regelmatig bekeken wordt. Alles wijst zich verder vanzelf. We hopen dat er
veel artikelen verkocht worden. Hoe meer artikelen verkocht, hoe meer opbrengst voor de CLINICLOWNS. Succes met de
verkoop!
Bericht van voetbalvereniging VEV’67 en de Handelsvereniging Leek – Nietap.
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Deze week is afgesloten met Koningsdag. Spelletjes binnen en buiten en een gezellig ontbijt. We bedanken de moeders
die ons hebben geholpen. Zonder jullie assistentie was het niet zo vlot verlopen.
Donderdag heeft iedereen een folder van Tekenfund.nl meegekregen. Er wordt met deze actie geld ingezameld voor de
Cliniclowns.
Na de vakantie komt er een nieuw klasgenootje: welkom Felien Louwes.
Een hele prettige vakantie!

Vandaag was de Koningsdag erg gezellig. We hebben eerst samen lekker een ontbijtje gehad en daarna allerlei spelletjes
gedaan. We willen de ouders die geholpen hebben hartelijk bedanken!
Gisteren heeft iedereen een verkoopfolder van Tekenfund.nl. meegekregen.
Je kunt nu met je mooie eigen gemaakte tekening leuke spulletjes verkopen en een eigen webwinkel openen. Wij
zamelen met deze actie geld in voor de Cliniclowns.
Heel veel succes!!
Na de aprilvakantie verwelkomen we Noud Keuter en Bryan Pijl.
We wensen deze mannen veel plezier op de Nijenoert toe!
Na de aprilvakantie gaat juf Aly weer op donderdag en vrijdag lesgeven in de Wolkengroep.
We wensen iedereen een fijne vakantie toe!

We hebben vanmorgen eerst gezellig met z’n allen ontbeten in de klas en daarna allerlei leuke spelletjes gedaan.
Moeder van Marije en Emma bedankt voor jullie hulp bij het ontbijt.
Een fijn vakantie gewenst en een leuke koningsdag.
Wat een kort weekje! Maandag Pasen, woensdag margedag en vrijdag Sportdag.
Koningsdag was een groot succes. De kinderen hebben genoten en wat zagen ze er prachtig uit.
De kinderen hebben allemaal een brief meegekregen van Tekenfund. Hiermee kun je prachtige voorwerpen bestellen
met een foto van Dolfje Weerwolfje getekend door uw eigen kind. U krijgt niet alleen een mooi voorwerp, maar het is
ook voor het goede doel, namelijk de Cliniclowns. De kinderen hebben heel erg hun best gedaan. Een overzicht van alle
tekeningen hangt in de gang. Zeker de moeite waard om even te koekeloeren.
Allemaal een hele fijne vakantie!!





Het was een korte week! Alleen dinsdag en donderdag zijn we ‘echt’ naar school geweest, want vandaag hadden we de
koningsspelen en dit voelde voor de kinderen ook als een soort ‘vrij’. Het was een hele gezellige geslaagde dag!
Onze webshops zijn geopend voor de tekenfund actie t.b.v. de Cliniclowns. Er is hierover informatie meegegeven.
Vrijdag 5 mei zijn de kinderen vrij.
Allemaal een hele fijne vakantie!




De week leuk afgesloten met de koningsspelen.
We wensen iedereen een fijne vakantie.!




We hebben vanmorgen eerst gezellig met z’n allen ontbeten in de klas en daarna allerlei leuke spelletjes gedaan
We wensen allemaal een fijne vakantie!



Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen een huiswerkblad meegekregen van juf Ilona. Hierop staan tafel- en
aanvulsommen. Op het blad is uitgelegd hoe we aanvulsommen uitrekenen in de klas. Hier hebben we afgelopen week
ook mee geoefend. Uiterlijk dinsdag 2 mei het blad weer inleveren!
Ook hebben de leerlingen een blad meegekregen over de spreekbeurten. Een intekenlijst hangt bij de deur in de klas, net
als bij de boekbesprekingen.
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Na de vakantie zal er weer een tafeltoets gepland worden. Datum volgt.
Groep 6 heeft na de vakantie op donderdag 4 mei de Naut-toets.
Iedereen heeft zijn spreekbeurt gehad. Nu gaan we verder met de boekenbeurten. Maandag 1 mei: Charissa en woensdag
3 mei Elisa.
Tijdens de koningsspelen heeft iedereen erg zijn best gedaan en we hebben veel plezier gehad..
Allemaal een fijne vakantie.
Na een weekje van toetsen, moeilijke onderwerpen ( denk aan werkwoordspelling, staart- en andere delingen, topografie
en een controledictee), is de" vrijdag koningspelen dag "een leuke afsluiting voor de vakantie.
Om te beginnen: samen ontbijten en daarna een programma vol sport, spel, muziek en dans. Maar ook: begeleiden,
helpen en samenwerken komen aan bod.
Donderdagmiddag is een informatieblad over de actie die de leerlingenraad heeft georganiseerd mee naar huis gegaan.
Alle kinderen hebben een mooie tekening gemaakt. Die tekening kan bijvoorbeeld op een mok, een placemat of
een muismat worden afgedrukt.
In de folder staat informatie over het open van een "web winkeltje" door elk kind. Daarop kunnen de bestellingen
worden geplaatst. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de Cliniclowns.
We wensen iedereen een zonnige april(mei)vakantie!.

De route voor het verkeersexamen is meegegeven! Het examen is op 16 mei.
Onze webshops zijn geopend voor de tekenfund actie t.b.v. de Cliniclowns. Er is hierover informatie meegegeven.
De koningspelen waren erg leuk! Het ontbijt was ook geslaagd. Lang leve de koning, hoera! Ook een hoera voor juf
Odette voor de goede organisatie en voor alle mensen die hierbij hebben geholpen. Hoera!
Maandag na de vakantie een toets voor Engels. Echt waar.
Fijne vakantie!



Het was een korte week, met de koningsspelen als gezellige afsluiter. Adjmal heeft zijn been bezeerd tijdens de apenkooi.
Wij wensen hem van harte beterschap!. Verder wensen wij iedereen een welverdiende vakantie.



Het was toch wel een ontspannen sfeer in de klas bij het maken van de Centrale Eindtoets. Hier en daar vond men het
makkelijk, maar ook waren er een aantal toch vrij lang bezig met hun taak, een zweetdruppel? De vragen rustig
doorlezen en de antwoorden checken, prima! Goed gedaan jongens en meisjes. Alles is nu opgestuurd. Na de vakantie
verwachten we dan de uitslag, die we dan meteen gaan delen.
Ook zijn we met de musical begonnen. De rollen zijn (op 1na ) verdeeld. Toch wel lastig met 30 leerlingen en dito
wensen. De tekst is ook verdeeld en kan alvast geoefend worden. De ouders hebben een mailtje gekregen over het
participeren bij de voorbereidingen. We hebben een ploeg nodig voor het decor en voor de kleding / schmink. Graag
opgeven bij meester Jeroen.
HEEL veel plezier tijdens de 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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