Voor uw agenda
Margemoment voor de maand mei en juni:
Maandagmiddag 22 mei – groep 3A en groep 4A
Dinsdagmiddag 23 mei – groep 3B en groep 4B
Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei zijn alle kinderen vrij.
Donderdagmiddag 8 juni - alle kinderen vrij

maandag 22 mei
bezoek schoolfotograaf
OV-vergadering – 19.30 uur

Nieuwsbrief voor 2 weken
De komende week hebben we 3 schooldagen.
Daarom geldt deze nieuwsbrief voor 2 weken.

dinsdag 23 mei
bezoek schoolfotograaf

woensdag 24 mei
Schoolfotograaf
Middenbouwoverleg – 13.00 uur
Maandag 22 mei en dinsdagochtend
23 mei komt de schoolfotograaf van
donderdag 24 mei
de firma Koch.
Hemelvaart – alle kinderen vrij
De eerste dag worden de
vrijdag 25 mei
individuele gemaakt. Kleuters van de
alle kinderen vrij
groepen 1 en 2 mogen hun knuffel
meenemen om de mogelijke
maandag 29 mei
spanning bij deze kinderen iets te
Teamvergadering – 15.30 uur
verminderen. Er wordt een foto
met en zonder knuffel gemaakt.
donderdag 1 juni
Dinsdag 24 mei worden de
directieoverleg – 9.00 uur
familiefoto’s gemaakt.
Het oudste kind uit het gezin haalt dan een jonger broertje of zusje uit de
groep.
Hierbij is begeleiding aanwezig van een van de teamleden.
Ook is het mogelijk dat broertjes/zusjes, die nog geen 4 jaar zijn, samen met hun broer/zus die al wel bij ons op school zitten,
op de foto komen. Met het schieten van deze foto’s wordt om 8.30 uur begonnen. Om het een en ander goed te laten
verlopen, moet u zich die ochtend bij Peter Pijlman melden. Hij geeft vanaf 8.15 uur in de gang (tussen school en het
gymlokaal) volgnummers uit. Daarna kunt u wachten op het werkplein van de groepen 3, 4 en 5. Wilt u van te voren (als u
bijna aan de beurt bent) zelf uw ander(e) kind(eren) uit de groep(en) halen? Dat werkt het snelst. De foto’s worden
beneden gemaakt. Tip van de fotograaf: Door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht.

Volgende week korte vragenlijst van de medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) van obs De Nijenoert is gevraagd om het onderwerp
‘veranderende schooltijden (continu-onderwijs)’ op de agenda te zetten. Dat willen we
alleen doen als er onder ouders en leerkrachten van de Nijenoert voldoende interesse
is om dit onderwerp te agenderen. Daarom bekijken we nu of er bij ouders/verzorgers
en leerkrachten interesse is om het onderwerp ‘veranderende schooltijden’ op de
agenda van de MR te zetten. Wij vragen u om daarom via ParnasSys (het
administratiesysteem van school) één vraag te beantwoorden. Dit ontvangt u
binnenkort via e-mail.
Deze kleine enquête is anoniem.
Verkeersweek van 6 t/m 9 juni
In de week na Pinksteren staat een groot deel van deze week het verkeer centraal. KDV Liekelei en De Nijenoert doen dit
gezamenlijk. Voor alle kinderen zijn er leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. Om er een paar te noemen: de
dodehoek bij vrachtwagen, een remdemo, telefoon in het verkeer is gevaarlijk, ontwerpen van een verkeersbord bij de Kiss &
Go-zone, op voeten en fietsen naar school.
Uiteraard is er ook aan de ouders gedacht. Op woensdagavond 7 juni wordt er een informatieve ouderavond georganiseerd
door een verkeersorganisatie en de politie met als klapstuk een leuke quiz.
We hopen van harte dat die week zoveel mogelijk kinderen lopend of op de fiets naar school komen.
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Jas kwijt
Sven Hilbrands uit groep 3b is zijn jas kwijt. Het gaat om een zwarte zomerjas met witte strepen van het merk 'Protest' maat
140. Heeft iemand hem gevonden? Mocht u hem hebben gevonden graag afgeven aan Sven, juf Nynke of juf Paula.

De kinderen mogen een knuffel meenemen. Zie info bovenaan de nieuwsbrief. We werken over ooievaars. Omdat we
geregeld om 9.00 uur buiten gaan spelen is het verstandig uw kleuter een jas/vest aan te doen/mee te geven. Het is dan
eigenlijk nog maar 8.00 uur. Heel fris buiten. Voor Jezebel van harte beterschap. We hopen dat je gauw beter wordt.
Voor iedereen een prettig Hemelvaartweekeinde!







Volgende week maandag 22 mei komt de schoolfotograaf.
De kleuters mogen een knuffel meennemen. Zie ook info bovenaan in de nieuwsbrief.
We werken over de groei van plantjes en het ontkiemen van zaadjes.
Alle kleuters maken volgende week een eigen tuintje met tuinkers.
Alvast een fijn lang hemelvaartweekend gewenst.



Maandag 22 mei komt de schoolfotograaf!! Je mag je knuffel meenemen.




De kinderen hebben weer hard gewerkt. Kern 10 van taal en blok 10 van rekenen hebben we positief afgerond.
Maandagmiddag hebben de kinderen een margemiddag!! Donderdag en vrijdag zijn de kinderen vrij. Het is dus een
heel kort weekje!
Maandag komt de schoolfotograaf.












Gymnastiek: neem voor de komende periode voor de zekerheid ook buitenschoenen mee. Bij mooi weer gaan we
namelijk buiten gymmen.
Maandag 22 mei komt de schoolfotograaf.
Dinsdagmiddag 23 mei hebben we margemiddag.
Donderdagmiddag 8 juni hebben we ook een margemiddag.
Sven is zijn jas kwijt. Het gaat om een zwarte zomerjas met witte strepen van het merk 'Protest' maat 140. Heeft
iemand hem gevonden? Mocht u hem hebben gevonden graag afgeven aan Sven, juf Nynke of juf Paula.
Fijn weekend!



Maandag 22 mei komt de schoolfotograaf.
Maandagmiddag hebben we een margemiddag!
Op woensdag 31 mei is het controledictee van woordpakket 7. Het gaat om lastige categorieën, dus nog maar even
flink oefenen. Vooral de categorie MOLEN en SPECHT.
Met rekenen zijn we bezig met meten, verhaaltjessommen en tafels. Het blijft belangrijk om de tafels (van 2 t/m 5 en
10) te blijven oefenen evenals het snel uit het hoofd kunnen uitrekenen van de sommen onder de twintig. (5 +7
=…... 13 - 8 =…. maar ook sommen als 85 – 30 =…...... 37 + 50 =…..) dus...... als er tijd is nog meer even een
kort moment oefenen.
We wensen iedereen een heerlijk lang weekend.







Maandag 22 mei komt de schoolfotograaf.
Dinsdagmiddag 23 mei hebben we margemiddag.
Donderdagmiddag 8 juni hebben we ook een margemiddag.
Woensdag 24 mei hebben we het controledictee. Succes met oefenen!
Fijn weekend!





Er is een huiswerkblad voor rekenen mee naar huis. Deze kan t/m dinsdag 23 mei worden ingeleverd.
Het woordpakket van thema 8 heeft iedereen meegekregen. Ook Bloon staat klaar om te oefenen.
Vrijdag 9 juni gaan we naar Alice in Wonderland. Meer informatie volgt.
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Afgelopen maandag is er een brief mee naar huis gegaan over de schoolreis. Hierin staat alle informatie.
We zijn begonnen met thema 8 van taal. Het gaat over schoolreisjes.
Denkt u aan de schoolfoto maandag?!
Fijn weekend!





Myrte heeft aanstaande maandag haar boekenbeurt
Beide groepen hebben aanstaande maandag een tafeltoets.
Voor de schoolreis heeft groep 6 een informatiebrief meegehad naar huis die weer ingeleverd moest worden. Veel
kinderen hebben deze inmiddels al weer meegebracht naar school. Uiterlijk maandag moet het weer ingeleverd
worden!
Groep 5 heeft aanstaande woensdag 24 mei de toets van Natuur en Techniek over thema 3.
Groep 5 heeft 30 mei een geschiedenistoets.
Het woordjesdictee over Hoofdstuk 6 is aanstaande woensdag.
Groep 6 heeft 31 mei een toets aardrijkskunde over hoofdstuk 3. De samenvatting is donderdag meegegaan.
Woensdag 30 mei hebben de kinderen geen gym. De les wordt ingehaald op vrijdag 2 juni. Niet vergeten gymkleren
mee te nemen.
























Het aardrijkskundeproefwerk is nagekeken en besproken. Nog niet alle kinderen hebben een voldoende cijfer
behaald. Maandag is er een herkansingsmogelijkheid.
Dinsdag is de samenvatting meegegeven voor het volgende geschiedenisproefwerk.
Natuurlijk hebben we samen gestudeerd en al veel geleerd. Thuis nog even overkijken en oefenen helpt
echt om het proefwerk goed te kunnen maken. Het proefwerk wordt aanstaande woensdag afgenomen.
Het is fijn om te zien dat veel ouders de "hulptroepen-schoolreisbrief over bagage en vervoer" hebben kunnen
invullen.
De oproep via de groepsapp waarin wordt gevraagd naar ouders die beschikbaar zijn en het leuk vinden
om als begeleider mee te gaan ,heeft tot nu toe één aanmelding opgeleverd. Het zou fijn zij als er nog
twee ouders tijd en gelegenheid hebben om mee te kunnen gaan.
Maandag komt de schoolfotograaf. Van kinderen in kleurige en fleurige kleren kunnen mooie foto's worden
gemaakt!.
Afgelopen dinsdag deden we allemaal mee met het praktisch verkeersexamen. We waren allemaal al geslaagd voor
de theorie en ook voor de praktijk zijn we allemaal geslaagd. Proficiat!
Op donderdagochtend zijn we op excursie naar de begraafplaats in Midwolde geweest. Eerst kregen we uitleg over
allerlei oude graven en over de geschiedenis van de verschillende families uit Leek. Ook kennen we nu de betekenis
van het woord 'Liekeblom'. Daarna mochten we zelf over de begraafplaats op zoek naar verschillende grafsymbolen.
Het was een 'indrukwekkende' ochtend. Sandra, Albertine en Sakia bedankt voor jullie begeleiding.
We zijn ook druk bezig met de voorbereidingen voor ons schoolkamp. De informatieboekjes zijn mee naar huis.
Leest u verder het boekje samen met uw kind aandachtig door? We hebben afgesproken om een gezamenlijke
snoeppot te maken. Iedereen stopt een (klein) zakje snoep, drop of koekjes in zijn/haar bagage. De leerkrachten
verzamelen bij aankomst alle zakjes in een grote mand, zodat we af en toe een gezamenlijk snoepmoment kunnen
hebben. Zijn er kinderen met medicatie en/ of andere bijzonderheden, wilt u dit dan aan ons doorgeven via de mail?
Wij hebben er zin in!
Amber, Pien, Myrthe, Marit en Marit hebben de provinciale volleybalkampioenschappen gewonnen! Hierdoor zijn ze
kampioen van Groningen geworden! Er mag nu op 24 juni in Houten worden gestreden om het nationale
kampioenschap. We wensen de deelnemers veel succes!
Toetsdata: geschiedenistoets is op maandag 12 juni, Aardrijkskundetoets België is op dinsdag 13 juni, controledictee
woordpakket 8 is op 29 juni. Woordpakket is vandaag meegegeven.
Op maandag komt ook de schoolfotograaf, dus trek fleurige kleren aan.
We hebben weer een bijzondere week achter de rug: Vorig weekend is er een zusje van Djanayra geboren. Dinsdag
deden we allemaal mee met het praktisch verkeersexamen. We waren allemaal al geslaagd voor de theorie en ook
voor de praktijk zijn we allemaal geslaagd. Proficiat!
Op donderdagochtend zijn we op excursie naar de begraafplaats in Midwolde geweest. Eerst kregen we uitleg over
allerlei oude graven en over de geschiedenis van de verschillende families uit Leek. Ook kennen we nu de betekenis
van het woord 'Liekeblom'. Daarna mochten we zelf over de begraafplaats op zoek naar verschillende grafsymbolen.
Het was een 'indrukwekkende' ochtend. Sandra, Albertine en Sakia bedankt voor jullie begeleiding.
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We zijn ook druk bezig met de voorbereidingen voor ons schoolkamp. De informatieboekjes zijn mee naar huis.
Leest u verder het boekje samen met uw kind aandachtig door? We hebben afgesproken om een gezamenlijke
snoeppot te maken. Iedereen stopt een (klein) zakje snoep, drop of koekjes in zijn/haar bagage. De leerkrachten
verzamelen bij aankomst alle zakjes in een grote mand, zodat we af en toe een gezamenlijk snoepmoment kunnen
hebben. Zijn er kinderen met medicatie en/ of andere bijzonderheden, wilt u dit dan aan ons doorgeven via de mail?
Wij hebben er zin in!
Woordpakket 8 is mee naar huis. De datum van het controle dictee is 29 juni.
De topokaart van de Alpen is ingevuld en mee naar huis: de Topotoets is op 1 juni.
De toets van Naut is op aanstaande maandag 22 mei. Op maandag komt ook de schoolfotograaf, dus trek fleurige
kleren aan.
Amber, Pien, Myrthe, Marit en Marit hebben de provinciale volleybalkampioenschappen gewonnen! Hierdoor zijn ze
kampioen van Groningen geworden! Er mag nu op 24 juni in Houten worden gestreden om het nationale
kampioenschap. We wensen de deelnemers veel succes!
De VO vervolgafspraken worden a.s. maandag- en dinsdagmiddag gehouden. Ouders kunnen aangeven of zij in
aanmerking willen komen voor een gesprek. De verdere informatie is meegegeven aan de leerlingen. Het gaat nu om
13 leerlingen die hoger hebben gescoord dan hun advies. Het waren er in eerste instantie meer, maar zij hebben al
aangegeven dat ze het eerste advies handhaven. Blijkbaar zijn er veel leerlingen die hun uiterste best hebben gedaan
op de Centrale Eindtoets. Daar zijn we uiterst tevreden over. Zo merken we dat ze gedreven zijn om het beste uit
zichzelf te halen. Ieder op zijn/haar eigen niveau.
We hebben donderdag een reken- en taaltoets gemaakt. Volgende week gaan we deze toetsen bespreken. En vrijdag
2 juni is er een topotoets Aussie.
Verder stond er een excursie gepland naar de brandweer en het gemeentehuis. Jammer dat we zelf geen brandje
mochten blussen, maar we hebben toch veel zinvolle informatie gekregen. En natuurlijk de landelijke BankBattle via
Internet. In een razend tempo werden de vragen door iedereen opgelost. Daarna de lettermatrix ingevuld en de
opdrachten op het digibord beantwoord. De kluiscode werd daarna gezamenlijk gekraakt. Precies 3295 seconden
deden we er over. Wat dat betekent weten we nog niet.
Amber, Pien, Myrthe, Marit en Marit hebben de provinciale volleybalkampioenschappen gewonnen! Hierdoor zijn ze
kampioen van Groningen geworden! Er mag nu op 24 juni in Houten worden gestreden om het nationale
kampioenschap. We wensen de deelnemers veel succes!
Maandag allemaal op je Paasbest verschijnen voor de schoolfotograaf. We zijn als eerste aan de beurt, dus graag met
uitgeslapen gezichten ’s morgens verschijnen. Ja, meester ook hoor!! Leuk weekend.

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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