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
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maandag 8 mei
bespreken groepsafspraken – 11.15 uur

dinsdag 8 mei

Luizencontrole
Dinsdag 8 mei vindt er in alle groepen de luizencontrole plaats.

luizencontrole – 8.30 uur

donderdag 11 mei
Directieoverleg – 9.00 uur
Teamvergadering – 15.30 uur

Bespreken afspraken in de groepen
De eerst schoolgaande maandag van de maand worden er in alle groepen de
groepsafspraken even doorgenomen. Dat is dus aanstaande maandag 8 mei. Ook
de afspraken m.b.t. de tussen-de- middag-opvang passeren even de revue. We hopen dan dat iedereen de afspraken weer
helder heeft.
Afscheid meester Michiel
De vrijdag voor de vakantie hebben we afscheid genomen van meester Michiel van groep 5A. Michiel was is januari aan onze
school gestart als opvolger van juf Joke. Op wens van Michiel is de samenwerking beëindigd. Jammer voor alle betrokkenen.
Nogmaals bedanken we Michiel voor zijn inzet. Hij komt binnenkort nog afscheid nemen van de leerlingen van groep 5A.
In de laatste week voor de aprilvakantie hebben we na een sollicitatieprocedure Annet Apol bereid gevonden de resterende
weken van de schooljaar de lessen op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 5A te verzorgen. Maandag 1 mei jl. heeft
Annet tijdens een informatiebijeenkomst kennis gemaakt met de ouders van groep 5A.We wensen Annet een fijne tijd toe
aan onze school. Hieronder stelt ze zich even aan alle ouders voor.
Voorstellen juf Annet van groep 5A
Hallo allemaal,
Vanaf 3 mei ben ik de nieuwe leerkracht in groep 5A op woensdag, donderdag en vrijdag. Bij dezen
wil ik mijzelf graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Annet Apol. Ik woon in Roden samen met mijn man en 2 zoons, Levi van 3 en Dani van
bijna 4 maanden en een hond Benzji. Mijn hobby’s zijn wandelen met de hond, spelen met mijn
kinderen, lezen, koken en bakken en creatief bezig zijn (haken, naaien, knutselen en tekenen).
Ik ben sinds 2012 werkzaam binnen het basisonderwijs en ik heb op vele verschillende scholen
gewerkt. Ik kijk er naar uit om op de Nijenoert aan de slag te gaan en er samen met de leerlingen
een leuke tijd van te maken. Voor vragen of opmerkingen bent u altijd welkom!
Met vriendelijke groet,
Juf Annet
Voorstellen juf Dagmar van groep 3A
Hallo allemaal,
Vanaf maandag 1 mei tot de zomervakantie val ik alle maandagen in voor juf Kirsten in groep 3a.
Daarom zou ik me graag aan u willen voorstellen. Mijn naam is Dagmar Jonkman, 31 jaar en ik woon
met mijn man en twee kinderen in Roden. Ik heb een dochter van 3,5 en een zoontje van 1,5 jaar.
Mijn vrije uren zijn vooral gevuld met mijn kids, als ik tijd over heb, ben ik graag bezig met fotografie
en hardlopen.
Ik werk nu 9 jaar met veel plezier in het basisonderwijs. Op de maandagen ben ik aanwezig op de
Nijenoertschool en op donderdag en vrijdag ben ik de vaste leerkracht van groep 7 op een
basisschool in Groningen.
Als u verder vragen heeft, kom gerust binnen op de maandag in groep 3a!
Hartelijke groeten, Dagmar Jonkman
Vervanging zandbakzand
In verband met hygiëne wordt het zandbakzand om de twee jaar ververst. Omdat het al weer 2 jaar geleden voor het laatst
heeft plaatsgevonden, zal hoveniersbedrijf Hulzebosch vrijdagochtend 12 mei deze klus gaan klaren.
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De werkjes voor Moederdag zijn bijna klaar!
Er zijn kinderen met waterpokken in onze groep.
Volgende week woensdag gaan we met alle kinderen naar de bibliotheek. Om 9.45 uur worden we verwacht. In
groepjes worden er opdrachten gedaan.
Fijn dat er kinderen meedoen aan de Tekenfundactie.



Deze week zijn we begonnen met het werkje voor moederdag. We doen allemaal heel erg ons best om er iets moois
van te maken!
Volgende week woensdag 10 mei gaat de Wolkengroep direct om 8.30 uur naar de bibliotheek. We gaan er lopend naar
toe en zijn voor 10.00 uur weer terug bij school. Graag om 8.30 uur met de jas aan in de kring gaan zitten. De moeders
die meelopen en een groepje begeleiden willen we alvast hartelijk bedanken voor hun medewerking.
Let op: er heerst waterpokken bij ons in de kleutergroepen.





We maken weer iets leuks voor alle moeders.
Woensdag 10 mei gaan we van 10.45 uur- 11.40 uur naar de bibliotheek. We lopen ernaar toe met 5 ouders.
!! Waterpokken in de kleutergroepen.



Deze week hebben de kinderen kennis gemaakt met juf Dagmar Jonkman. Zij vervangt juf Kirsten die met
zwangerschapsverlof is tot aan de zomervakantie.
BELANGRIJK: We willen graag de moeders vragen om zo min mogelijk in de groep te komen. Er wordt namelijk zeer
hard gewerkt aan een hele mooie verrassing.
Alle ouders bedankt voor alle wc-rolletjes! De bak is helemaal gevuld en dat al na een dag! Heerlijk dat we gelijk kunnen
beginnen met knutselen.
Schoolreis voor de groepen drie staat gepland op donderdag 1 juni. Volgende vrijdag gaat er een brief over uit naar de
ouders. Fijn weekend!
















De eerste week na de vakantie zit er weer op. Deze week hadden we een korte week. Volgende week weer een
'gewone' week.
Schoolreis voor de groepen 3 staat gepland op donderdag 1 juni. Volgende vrijdag gaat er een brief over uit naar de
ouders.
Dinsdagmiddag 23 mei hebben wij een margemiddag.
Fijn weekend!
Het woordpakket van blok 7 is aan de leerlingen meegegeven. Maar even weer flink aan het oefenen. Ook op de site van
www.bloon.nl kan weer met het nieuwe pakket geoefend worden. (Wachtwoord= puntenslijper) De datum van het
dictee wordt vermeld in de nieuwsbrief.
Voor het rekenen is het van belang dat we de tafels blijven oefenen (de tafel van 2, 4, 5 en 10) binnenkort houden we
even weer een toetsmomentje om te kijken hoe het ermee staat (De tafels ook door elkaar oefenen!)
We wensen iedereen een fijn weekend.





De eerste week na de vakantie zit er weer op. Deze week hadden we een korte week. Volgende week weer een
'gewone' week.
We hebben deze week weer hard gewerkt. We zijn begonnen met woorden die eindigen op icht, ocht, ucht, acht en
echt. En we leren woorden met de 'au'. Best lastig, want deze woorden hebben geen regel. Die moeten je gewoon leren.
Met rekenen zijn we aan het oefenen met de digitale klok. Dit gaat steeds beter!
De kinderen hebben donderdag woordpakket 7 meegekregen. Binnenkort volgt de datum van het controledictee.
Dinsdagmiddag 23 mei hebben wij een margemiddag.
Fijn weekend!





De leerlingen hebben dinsdag 9 mei de toets Natuur hoofdstuk 3. De samen vatting is mee naar huis.
De rekentoets is geweest, volgende week herhalen we de moeilijke onderdelen.
Prettig weekend allemaal.
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Aanstaande maandag heeft Jort zijn boekenbeurt en vrijdag Finn.
De data voor de schoolreizen zijn bekend. Groep 5 gaat op 12 juni en groep 6 gaat op 6 en 7 juni.
Groep 6 heeft op vrijdag 12 mei een toets Natuur en techniek. Samenvatting is inmiddels meegegeven naar huis.
Woensdag 17 mei heeft groep 6 een toets geschiedenis. Ook hier is de samenvatting al meegagaan naar huis.



Aanstaande maandag wordt de samenvatting van de tekst van het volgende aardrijkskundeproefwerk meegegeven. We
hebben veel informatie geleerd over buizen en leidingen onder de grond ( water en afvalwater, elektriciteit)
Het proefwerk wordt afgenomen op maandag 15 mei
We zijn nu in de periode van hertoetsing aangekomen. Hertoetsing betekent dat je een nieuwe kans krijgt om te laten
zien hoever je bent gekomen met oefenen en herhalen van leerstof.
Er worden CITO-toetsen en methodetoetsen afgenomen waar bij de vorige afname het resultaat nog niet helemaal
voldoende was.
De schoolreis voor de groepen zes staat gepland voor 6 en 7 juni.
Een fijn (lang)weekend



























Maandag a.s. is het controledictee van woordpakket zeven.
Donderdag a.s. hebben we een gastles over cyberpesten.
De route voor het verkeersexamen is mee naar huis. Jullie kunnen ook daarvoor nog even oefenen. (Dinsdagochtend 16
mei is het praktisch verkeersexamen)
Op donderdagochtend 18 mei hebben wij een educatieve les bij het kerkje van Midwolde. Wie wil er mee als
begeleiding?
Voor in uw agenda: wij gaan op schoolkamp op 29 en 30 mei.
Maandag was stagiair-voor-een-dag Robin Poelman bij ons in de klas, gezellig!
We zijn bezig met de werkwoordspelling van het voltooid deelwoord. Hoe herken je een voltooid deelwoord en
wanneer schrijf je een –t aan het eind en wanneer een –d?
Goed weekend!

Alweer een korte week, maar we hebben wel een boel gedaan. Twee toetsen van begrijpend lezen en rekenen.
Maandag 8 mei hebben we het dictee over Woordpakket 7. Nog even goed oefenen dus.
De route voor het verkeersexamen is mee naar huis. Jullie kunnen ook daarvoor nog even oefenen. (Dinsdagochtend 16
mei is het praktisch verkeersexamen)
Donderdag aanstaande hebben we gastles over cyberpesten.
Op donderdagochtend 18 mei hebben wij een educatieve les bij het kerkje van Midwolde. Wie wil er mee als
begeleiding?
Voor in uw agenda: wij gaan op schoolkamp op 29 en 30 mei.
Fijn weekend allemaal!

De uitslag van de Centrale Eindtoets is nog niet bij ons binnen. We houden u op de hoogte.
Er wordt driftig geoefend met de tekst van de musical. De liedjes worden luid meegezongen en we gaan ook op zoek
naar geschikte kleding en bijbehorende attributen. Als de werkgroepen voor de musical rond zijn, plannen we een
moment om het een en ander te bespreken. We hebben wel vernomen dat er gelukkig veel animo is om mee te werken.
Via de groepsaap worden er in deze periode veel vragen gesteld om te participeren. Hier volgen er een paar via de
Nieuwsbrief.
o Excursie Gemeentehuis op dinsdag 16 mei (van 9.00 tot 11.00 uur Brandweer/Gemeentehuis) Wie fietst er
mee en kan er begeleiden?
o Schoolreis Ameland.
Wie kan er rijden op maandag 12 juni? (vertrek om 8.00 uur naar Holwerd)
Wie kan er rijden op woensdag 14 juni? (bootaankomst om ± 14.30 in Holwerd)
o Excursie Kamp Westerbork op 27 juni. Wie kan er mee? Vertrek om 8.30 uur vanaf school en terug op
school om 14.30 uur
o Opgave kan bij meester Jeroen of bij Hanny Draaisma en/of Miriam Udink
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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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