Voor uw agenda
Aprilvakantie incl. Pasen 19-04 t/m 03-05-2019
Van de directie
Personele zaken
dinsdag 9 april
Schoolfotograaf
Meester Werner is voorzichtig gestart met een terugkeer naar school. Het
herstel van zijn fysieke klachten vraagt nog wel tijd. Meester Werner zal dit
woensdag 10 april
schooljaar niet terugkeren als groepsleerkracht voor groep 8. We hopen dat
Schoolfotograaf – broertjes/zusjes foto’s
we Werner steeds meer op school terug zullen zien.
Juf Elske is bijna weer helemaal hersteld. Ze is al haar werkdagen op school en
vrijdag 12 april
staat weer voor de groep. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Dank aan juf
Koningsspelen
Yentl en juf Paula voor hun inzet als vervanger en ondersteuner.
Het herstel van meester Peter gaat ook stapvoets vooruit. Een reintegratietraject zal op een andere Quadratenschool plaatsvinden. We wensen hem heel veel
succes!
Leerlingenzaken
In toenemende mate beschikken ook leerlingen van basisscholen over mobieltjes. Dat is natuurlijk
een besluit van ouders dat wij respecteren. Toch wil ik hier een signaal afgeven dat het begeleiden
(en controleren) van het gebruik van de mobiel erg belangrijk is. Sociale media is ook een platform
dat gebruikt kan worden het zogenaamde cyberpesten. Dat gebeurt na schooltijd, maar de effecten
ervan ervaren wij op school. Ik wil de mobielverstrekkende ouders verzoeken het gebruik ervan
dagelijks te checken............
Beleidszaken
Afgelopen week hebben de eerste groepen hun wensen en ideeën kenbaar gemaakt voor het “schoolplan 2023” dat wij voor
het nieuwe schooljaar (wettelijk verplicht) moeten opstellen. De komende weken gaan ook de andere groepen aan de slag.
Het team heeft reeds eerder al voorstellen naar voren gebracht. Ik wil ook ouders betrekken bij het inventariseren van
wensen en ideeën. Op dinsdagavond 16 april (19.30 - 21.00 uur) wil ik met een afvaardiging van ouders uit de verschillende
leerjaren een inventarisatie houden. Wie van u heeft zin om ideeën en wensen te delen en kenbaar te maken? U kunt zich via
de mail vóór 10 april aanmelden bij mij (j.hakze@quadraten.nl). Het aanleveren van ideeën via de mail is natuurlijk ook
mogelijk.
Nog een keer Nijenoerttoneel.......
In de vorige nieuwsbrief en tijdens ons schoolfeest bent u gevraagd om mee te doen aan het Nijenoerttoneel. Voor de
volledigheid..... Er zijn niet alleen spelers nodig, maar ook mensen op andere posities: Decor, kleding, schmink, etc. Eind april
wordt het toneelstuk uitgezocht dat in december wordt gespeeld. Mocht u zin hebben, dan kunt u zich tot 22 april
aanmelden.
Schoolfotograaf
Nog even een reminder: Op dinsdag 9 april en woensdag 10 april komt de schoolfotograaf. De leerlingen van de groepen 1
en 2 mogen hun knuffel meenemen.
Woensdag 10 april worden de broertjes/zusjes foto’s gemaakt. Om 8.30 uur starten we met het maken van de foto’s van
niet-schoolgaande kinderen met een broer/zus die wel op school zit(ten).
U dient zich die ochtend vanaf 8.20 uur bij John (de conciërge) melden in de lange gang tussen school en het gymlokaal. U
ontvangt dan een volgnummer. Daarna kunt u wachten op het werkplein van de groepen 4 en 5. De foto’s worden beneden
gemaakt in het speellokaal. Na het maken van deze foto’s worden de overige broertjes/zusjes-foto gemaakt. Tip van de
fotograaf: Door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht.
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Koningsspelen
Vrijdag 12 april vieren we met z’n allen Koningsspelen. Het belooft weer
een prachtig feest te worden. Met helpende ouderhanden gaat dat vast
goed lukken. Alvast dank voor uw hulp.
Hier belangrijke informatie:
Er zijn normale schooltijden.
Leerlingen moeten een beker, bidon of flesje meenemen dat gevuld kan
worden met water. Het is handig om deze te voorzien van naam en klas.
De kinderen hoeven verder geen eten mee te nemen. Er wordt voor iets
te eten gezorgd.
Uiteraard is het gezellig dat de leerlingen zich kleden in de sfeer van de Koningsspelen. Het wordt voor iedereen een actieve
en sportieve dag met veel activiteiten buiten. Hou daar ook met de kleding rekening mee. Vooral ook met schoenkeuze.
De Wolken, Zonne- en Sterregroep beginnen met een koningsontbijt met daarna een spelprogramma op school. Aan het
eind van de ochtend (vanaf 11.00 uur gaan deze groepen bezig met de koningsdans. Ouders die willen komen kijken zijn van
harte welkom).
De groepen 2/3 tot en met groep 6 hebben een actief programma zónder koningsontbijt. Hun hele programma is in of rond
school.
De groepen 7 en 8 gaan aan het eind van de ochtend op de fiets op pad om ergens anders een bosspel te doen. Allemaal de
fiets mee, dus!
Mocht u nog willen helpen, hulp is nog steeds welkom en zeer gewenst! Graag aanmelden bij juf Odette via
o.hamers@quadraten.nl . Voor de kleutergroepen kunt u zich aanmelden bij de eigen juf.
Graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk zondag 7 april, zodat de planning gemaakt kan worden en de informatie aan de
hulpouders kan worden doorgegeven.
We hopen op een gezellige, sportieve en zonnige dag! Graag tot dan!
Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).
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Vrijdag Koningsspelen, we ontbijten in de klas. Meer informatie op de groepsapp.
De kinderen van onze groep en de kleuters van de speelpleingroep hebben deze week o.a. dit werkje gemaakt: ze
hebben het kleine Kleurenkoetje gestempeld. Het verhaal gaat over een koetje met veel kleuren. Niemand wil met
hem spelen omdat hij zoveel kleuren heeft. Natuurlijk kwam het goed. Aan het einde van het verhaal werd een pauw
met nog veel meer kleuren zijn vriendje.
Dinsdag en woensdag komt de schoolfotograaf. De kinderen mogen een knuffel mee.
We hebben deze week aandacht besteed aan het rijmen. Het boekje Wie rijmt er mee? was een mooie aanleiding
hier voor. De kinderen waren enthousiast.
Verder zijn er werkjes gemaakt over de kip, het ei, het kuiken. Volgende week gaan we aan de slag met het thema
Pasen.
Vrijdag Koningsspelen, we ontbijten in de klas. We beginnen om half 9. Meer informatie op de groepsapp.
We hebben in groep 8 gekeken bij de broedmachine. Er liggen 2 soorten eieren in. Straks lopen er 20 kuikentjes
rond in de school als alles goed gaat.
We hebben een kip en een kuikentje geknipt en geplakt. Ook zijn er al mooie paaseieren te zien.
We hebben de letters h van haan en k van kip besproken. Groep 2 heeft hierover gepraat en een werkblad gemaakt.
Wat fijn dat Giada nu bij ons in de klas zit. Ze vindt het al erg leuk en speelt volop. Welkom op de Nijenoert!
Denkt u dinsdag (en woensdag )nog even aan de fotograaf? De kleuters mogen een knuffel meenemen.
Speelpleingroep zie Zonnegroep.
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We hebben in groep 8 bij de vader van Marit gekeken bij de broedmachine. Nu wachten wanneer de kuikentjes
eruit komen.
In de klas hebben we ook mooie kippen gemaakt.
Dinsdag en woensdag komt de schoolfotograaf!! Je mag een knuffel meenemen.
Welkom bij ons in de groep, Kathlena Siems.
Vrijdag Koningsspelen, we ontbijten in de klas. Meer informatie op de groepsapp.
Speelpleingroep zie Zonnegroep.
Wat had juf weer een pech maandag. Veters los, scheuren in de kleren. Het was schrikken geblazen. Altijd weer fijn
1 april!!!! LOL
De kinderen van groep 3 zijn begonnen in kern 9. De woorden worden steeds ingewikkelder. Barst, strik, sproet,
etc. Heel veel medeklinkers die de kinderen moeten kunnen horen en moeten kunnen schrijven. We zijn heel hard
aan het oefenen. Verder hebben een aantal kinderen leesbladen meegekregen om thuis te oefenen. Het zou fijn zijn
als de ouders deze bladen willen lezen met hun zoon of dochter. Het is hierbij belangrijk dat de kinderen de
woordjes vaak lezen zodat ze geautomatiseerd worden. Alleen op deze manier zal het lezen steeds sneller verlopen.
Kinderen die zeer vlot lezen hebben een leesboekje van school mee.
Met rekenen zijn we begonnen met tellen t/m 50. Daarnaast gaan we verder met klokkijken en halveren en
verdubbelen.
Groep 2 is druk bezig geweest met scheuren en plakken. Dit viel nog niet mee, maar gelukkig zijn de resultaten om
in te lijsten. (hint)
Daarnaast willen de kinderen van groep 2 graag schrijven. Het is daarbij belangrijk dat de kinderen altijd bovenaan
beginnen. De kinderen krijgen een stencil mee waarop alle leesletters correct geschreven staan. Zo kunnen jullie
thuis de kinderen ook op de juiste manier begeleiden. Ze zijn namelijk niet meer te stoppen.
Dinsdag hebben de kinderen kunnen genieten van een fantastische voorstelling over Maarten Mus (zie filmpjes via de
app). Maarten Mus vloog de wereld over om een bloem voor zijn moeder te plukken want die was zo verdrietig
nadat de vader van Maarten dood was gegaan. Hij beleeft hierbij heel veel avonturen en leert dat hij alles al heel
goed kan alleen.
Dinsdag 9 en woensdag 10 april komt de schoolfotograaf weer fantastische foto's maken van de kinderen.
Vrijdag 12 april hebben we Koningsdag. Wilt u nog helpen.... geef dit door per email aan o.hamers@quadraten.nl.
Meer belangrijke informatie in het algemene deel van de nieuwsbrief!
Fijn weekend!
Dinsdag zijn we naar de voorstelling ‘Maarten Mus’ geweest. Het was een erg leuke en mooie voorstelling. De
kinderen kunnen er vast meer over vertellen.
Donderdagmiddag hebben de kinderen muziekles gehad van Juf Yentl. Ze hebben geleerd dat er verschillende ritmes
in een lied zitten en hebben deze gespeeld op instrumenten. Trommels, sambaballen en triangels, het was een
gezellige les.
Dinsdag 9 en woensdag 10 april komt de schoolfotograaf.
Volgende week vrijdag, 12 april, houden we de Koningsspelen. Hulp is nog van harte welkom, dit kan doorgegeven
worden per email aan o.hamers@quadraten.nl .
Meer belangrijke informatie in het algemene deel van de nieuwsbrief!
Fijn weekend!
Afgelopen dinsdag hadden we een voorstelling op school. Het ging over Maarten Mus. Dit was heel erg leuk.
De komende 2 weken krijgen we een stagiaire in de klas. Ze heet Mila en komt voor een snuffelstage.
De tafel van 4 is meegegeven. Graag thuis goed oefenen. We overhoren in de week na de meivakantie.
Dinsdag 9 en woensdag 10 april komt de schoolfotograaf.
Volgende week vrijdag houden we de Koningspelen. Alle kinderen worden uiteraard in het oranje verwacht. We
gaan dan spelletjes doen. We kunnen nog wel wat hulp van ouders gebruiken. U kunt zich nog opgeven bij
o.hamers@quadraten.nl
Meer belangrijke informatie in het algemene deel van de nieuwsbrief!
Volgende week donderdag houdt Kian zijn spreekbeurt.
Goed weekend
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Volgende week vrijdag houden we de Koningspelen. Alle kinderen worden uiteraard in het oranje verwacht. We
gaan dan spelletjes doen. We kunnen nog wel wat hulp van ouders gebruiken. U kunt zich nog opgeven bij
o.hamers@quadraten.nl
Meer belangrijke informatie in het algemene deel van de nieuwsbrief!
Afgelopen donderdag hebben we afscheid genomen van Juf Noah zij heeft vanaf februari stage gelopen bij ons in de
klas. We hebben genoten van haar lessen en wensen haar heel veel succes met haar verdere opleiding.
Spreekbeurten: Dinsdag houdt Lisa haar spreekbeurt en donderdag is het de beurt aan James.
Maandagmiddag is de eerste van een zestal lessen waarin we kennis maken met slagwerk in de breedste zin van het
woord. De lessen worden gegeven door Roelf Postma van de muziekschool “Westerkwartier”.
Donderdag 11 april willen we eens kijken hoe het staat met de kennis van de tafels. De kinderen van groep 5
worden geacht de tafels van 2 t/m 10 te kennen (ook door elkaar). De kinderen van groep 4 moeten de tafels van 2
en 5 kennen.
Denken jullie om de schoolfotograaf?
We wensen iedereen een heel fijn weekend.
Volgende week vrijdag houden we de Koningspelen. Alle kinderen worden uiteraard in het oranje verwacht. We
gaan dan spelletjes doen. We kunnen nog wel wat hulp van ouders gebruiken. U kunt zich nog opgeven bij
o.hamers@quadraten.nl
Meer belangrijke informatie in het algemene deel van de nieuwsbrief!
Na de meivakantie krijgen we een nieuw meisje in de klas, ze komt in groep 4. Ze heet Adriane en is van harte
welkom! Voor de meivakantie komt ze een dag met ons meedraaien.
Denkt u aan de fotograaf a.s. dinsdag en woensdag? (zie bovenstaande info)
Maandag begint muziekmeester Roelf Postma van muziekschool ‘Westerkwartier’ aan een zestal lessen bij ons in de
klas. We zullen bezig gaan met slaginstrumenten. Erg leuk!
Heeft u ideeën en wensen over onze school, oftewel over het schoolplan t/m 2023? Vast!
Op dinsdagavond 16 april gaat Joop met een aantal ouders deze ideeën en wensen inventariseren. Zou u hier bij
willen zijn dan kunt u zich opgeven via de mail (j.hakze@quadraten.nl), vóór 10 april. (zie ook bovenstaande info)
Meer belangrijke informatie in het algemene deel van de nieuwsbrief!
Een heel fijn en lekker warm weekend gewenst!
Afgelopen maandag,… 1 april dus.. Begon de dag een beetje gek. Er stond een bericht op het bord dat juf Dagmar
zich had verslapen. Ze had de wekker nog niet goed gezet en zou een uurtje later komen... Of de kinderen zelf
wilden beginnen met het maken van de taalles. Is dit een grap? Zou dit wel echt zijn? Na 5 minuten begonnen de
kinderen zelf met het opstarten van de tablets en maakten ze een start van de taal les. TOPPERS! Toen juf na 15
minuten tevoorschijn kwam had nog niemand door dat het een grap was. ‘s Middags werd juf door de klas versierd
met sliertjes als ‘terug-pak-actie'. Leuk jongens! 🙂
Afgelopen dinsdag was ‘Anna van Ewsum’ bij ons in de klas, volgende week krijgen we een gastles over kasteel/borg
Nienoord en donderdag de 18e gaan we met z’n allen op de fiets, in de ochtend, naar de borg toe. Wie wil er met
ons meefietsen? Graag een berichtje naar w.breet@quadraten.nl.
15 april staat de Naut-toets op het programma, afgelopen maandag hebben de kinderen de samenvatting mee naar
huis gekregen.
Nog even een reminder: Op dinsdag 9 april en woensdag 10 april komt de schoolfotograaf.
Het controle dictee is 11 april . Vorige week zijn de woordpakketten al mee naar huis gegaan.
Vrijdag 12 april hebben we Koningsspelen. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Wilt u meehelpen? Geef dit door
per email aan o.hamers@quadraten.nl.
Meer belangrijke informatie in het algemene deel van de nieuwsbrief!



Wat een lol hebben we gehad op 1 april! Juf Dagmar en juf Ilona hadden op het bord gezet ze zich hadden verslapen,
i.v.m. de zomertijd. De kinderen moesten zelf alvast beginnen met rekenen en de juffen hadden zich verstopt in het
magazijn tussen de groepen 6. Is dit een grap? Zou dit wel echt zijn? Na 5 minuten begonnen de kinderen zelf met
het opstarten van de tablets en maakten ze een start van de rekenles. Ook juf Yentl deed er nog een schepje
bovenop door naar beide klassen te gaan en te zeggen dat de juffen zich hadden verslapen. Toen de juffen na 15
minuten tevoorschijn kwamen (via het andere lokaal, alsof de juffen net van huis kwamen met jas aan en tas om) had
nog niemand door dat het een grap was. De juffen hebben de grap tot de ochtendpauze vol weten te houden, 1
APRIL!!! En tja, natuurlijk wist iedereen állang dat het een 1 april grap was 😉. In de middag kwam meester Joop nog
even langs om de juffen terug te pakken (dit hadden de kinderen geregeld), hij moest juf Dagmar en juf Ilona
Vervolg van groep 6B op de volgende pagina!
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‘ontslaan’. De juffen schrokken natuurlijk heel erg, maar gelukkig bleek ook dát een 1 april grap te zijn!!
Afgelopen dinsdag was ‘Anna van Ewsum’ bij ons in de klas, volgende week krijgen we een gastles over kasteel/borg
Nienoord en donderdag de 18e gaan we met z’n allen op de fiets, in de ochtend, naar de borg toe.
Het controle dictee vindt 11-04 plaats. Goed de spellingsregels en woorden leren!
De cijfers van de rekentoets en de natuurtoets staan in ParnasSys.
De samenvatting van natuur is meegegeven naar huis. Dinsdag 16 april wordt de toets afgenomen.
Zoals eerder vermeld in de ouder-app, graag alle kinderen 1 washandje mee naar school laten nemen. We gaan een
leuke lente knutsel ervan maken.
Een aantal kinderen hebben oefenbladen van rekenen mee naar huis gekregen, dit is om thuis te oefenen en hoeft
niet mee terug naar school.
Denkt u even aan het bezoek van de schoolfotograaf?
Vrijdag 12 april hebben we de Koningsspelen. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Wilt u meehelpen? Geef dit door
per email aan o.hamers@quadraten.nl.
Meer belangrijke informatie in het algemene deel van de nieuwsbrief!
Fijn weekend allemaal!
De “beruchte” datum 1 april is natuurlijk niet ongemerkt voorbij gegaan in onze groep. ‘s Morgens daagde juf Greet
alle kinderen een 1 april-grap te verzinnen en die uit te voeren, eentje waar ze echt in zou trappen. En dat bleek
niet gemakkelijk te zijn als er al veel jaren aprilgrappen voorbij gekomen zijn. De tips en hints zijn goed
uitgeprobeerd, maar uiteindelijk bleek juf toch iets teveel door de wol geverfd. De kinderen kregen nog een
voorbeeld mee van een echt goede grap om volgend schooljaar uit te proberen.
De topografietoets is goed gemaakt. Compliment voor iedereen! Voor een paar kinderen ligt maandag de
inhaaltoets klaar.
Donderdag is het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Veel kinderen zijn al geslaagd. Een paar kinderen gaan een
herexamen maken.
De uitslagen van de laatste rekentoetsen staan in ParnasSys.
Denkt u even aan het bezoek van de schoolfotograaf?
Tijdens de muziekles hebben we geleerd hoe je maat en ritme leest en kunt laten horen. We oefenen nu een liedje
dat we gaan begeleiden met “orkest”-begeleiding.
Vrijdag 12 april vieren we Koningsspelen. Meer belangrijke informatie hierover vindt u in het algemene deel van de
nieuwsbrief! De leerlingen van groep 7 en 8 moeten die dag hun fiets mee naar school!
Een goed weekend gewenst.
Vrijdag 12 april vieren we Koningsspelen. Meer belangrijke informatie hierover vindt u in het algemene deel van de
nieuwsbrief! De leerlingen van groep 7 en 8 moeten die dag hun fiets mee naar school!
Dinsdag 9 en woensdag 10 april komt de schoolfotograaf. Woensdag worden de broertjes/zusjesfoto’s gemaakt.
De musical is gekozen, de rollen verdeeld, de tekst gelezen. Nu is het tijd om de tekst te leren. Natuurlijk kunnen
we ook de nodige ouderhulp gebruiken. Hiervoor volgt binnenkort een oproep!
Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Graag allemaal op de fiets naar school. Meer belangrijke informatie hierover
vindt u in het algemene deel van de nieuwsbrief!
Dinsdag 9 en woensdag 10 april komt de schoolfotograaf. Woensdag worden de broertjes/zusjesfoto’s gemaakt.
De eitjes liggen al 10 dagen in de broedmachine. Rond de 21e dag hopen we dat we kuikentjes kunnen
verwelkomen...
Nog twee weekjes en dan is de Cito eindtoets! Op dinsdag 16 en woensdag 17 april is het zover.
De eerste spreekbeurten zijn geweest. Goed gedaan hoor!
De musical is gekozen, de rollen verdeeld, de tekst gelezen. Nu is het tijd om de tekst te leren. Natuurlijk kunnen
we ook de nodige ouderhulp gebruiken. Hiervoor volgt binnenkort een oproep!

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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