Voor uw agenda
Margemoment(en) en vrije dagen in de maand juni:
Maandagmiddag
24 juni
margemiddag Wolkengroep
Dinsdagmiddag
25 juni
margemiddag Zonnegroep
Donderdagmiddag
27 juni
margemiddag Sterrengroep
Woensdag 19 juni
Groep 4/5A excursie Cazemier boerderij

Van de directie

Vrijdag 21 juni
Groep 4/5B excursie Cazemier boerderij

Personele zaken
Ik wil graag weer even aandacht besteden aan ons team. Zo aan het eind van
een schooljaar zijn er altijd ontwikkelingen......
 Meester Werner is tot de zomervakantie elke week twee ruime dagdelen terug op school. We hebben afgesproken
dat hij alle ICT aspecten weer oppakt. Na de zomervakantie verkennen we welke de volgende taken zijn die hij weer
uit gaat voeren. Fijn hem weer te zien!
 Meester Pijlman re-integreert op een andere school en doet weer werkritme op. Voor de langere tijd is het
perspectief nog niet bekend. We wensen hem natuurlijk een goed traject toe.
 Aan het eind van dit schooljaar gaan we van een aantal collega’s afscheid nemen. Juf Stéphanie (groep78b), juf Ankie
(groep 23) en juf Rommie (NT2 leerlingen) keren na de vakantie niet terug. Zij hebben gekozen voor een andere
werkplek. We wensen hen alvast heel veel succes en plezier. We gaan natuurlijk nog stilstaan bij een afscheid!
 Volgende week gaat juf Ilona trouwen en heeft twee weken onbetaald verlof opgenomen. (Juf Yentl zal haar
vervangen). We wensen juf Ilona een heel mooi feest en alle goeds met haar partner (straks man).
 Ik heb van het College van Bestuur van Quadraten deze week de vraag gekregen of ik mijn opdracht op De
Nijenoert in ieder geval tot de kerstvakantie wil verlengen. Ik heb daarop met een “ja” geantwoord. Dat betekent
dat ik ook na de zomervakantie terugkeer.
Formatie 2019 – 2020
Een punt dat ons en vast ook u langzaam maar zeker bezighoudt is de formatie van komend schooljaar. Welke groepen
worden er geformeerd, wie gaan de lessen verzorgen en in welke groep komt uw kind..........
Afgelopen weken heeft het team zich gebogen over de meest goede indeling van de groepen. Belangrijk criteria daarbij was
het creëren van zoveel mogelijk “homogene” groepen. We hebben niet genoeg formatiebudget om alle groepen homogeen
te laten zijn. Het was onvermijdelijk om een aantal combinaties te maken. Deze groepen gaan we extra toerusten
(o.a. door leerkrachten een dagdeel samen de groep te laten draaien of door een tweede en derdejaars student
onderwijsassistent). In de bijlage bij deze nieuwsbrief het formatieplaatje.
Het team werkt nu aan het indelen van de leerlingen. Voor de meeste leerlingen zal er niets veranderen, voor een aantal
leerlingen wel. Voor het verdelen van de leerlingen maken we gebruik van een protocol dat we hebben besproken met de
MR. Daarin staan criteria die we belangrijk vinden bij de indeling (o.a. zitten er vrienden en vriendinnen in de groep, worden
de leerlingen op een positieve manier uitgedaagd, zowel op leergebied als ook op pedagogisch vlak). In de volgende
nieuwsbrief vertel ik u er meer over en voeg dan ook het protocol toe. Ik streef ernaar om in week 26 de indeling bekend te
maken.
We besteden dus nu alle aandacht aan de meest goede verdeling van de leerlingen. De leerkrachten maken op grond van het
protocol en inzicht een concept indeling. Samen met onze interne begeleider Harma checken we de indelingen. Vervolgens
stel ik het formeel vast. Wordt vervolgd.
Academische basis- en opleidingsschool....???
Onze school is kort geleden benaderd door de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit om plaats te bieden aan PABO
studenten die academisch opgeleid willen worden. Het team ziet dit als een geweldige kans! De komende weken vindt een
onderzoek plaats of wij daarvoor al geschikt genoeg zijn..... Ik houd u op de hoogte.
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Meesters- en juffendag
Op woensdag 3 juli is de meesters en juffendag. Het wordt vast weer een geweldig leuke dag. Het thema is dit jaar “iets met
de letter P”........ het maakt mij in ieder geval al nieuwsgierig hoe hierop verkleed kan worden.......
Sportdag 26 juni
De sportdag van groep 2/3A tot en met groep 8 is op woensdagochtend 26 juni en we komen nog wat begeleiding
(groepsbegeleiders of spelleiders) te kort.
U kunt zich opgeven via de mail: o.hamers@quadraten.nl
Volgende week staat de laatste informatie in de nieuwsbrief.
Denkt u alvast aan sportschoenen voor op het gras voor de kinderen. Schoenen met profiel is erg wenselijk.
Nienorun in Nienoord
Op zaterdag 22 juni kleurt het familiepark Kika-oranje en rennen de kinderen samen met Nieno voor kinderen met kanker. Kinderen die mee willen
doen, dienen zich op te geven voor deze sponsorloop. Voor meer informatie zit er in de bijlage bij deze nieuwsbrief een flyer over de Nienorun.





















Afgelopen donderdag mochten we meedoen aan de seizoensluiting. Heven, Kayleigh, Sven, Jayden, Fleur, Brent,
Bente, Robin en Esmee hebben gezongen en gedanst op het podium in het speellokaal. Het liedje van de 10 kleine
visjes. Allemaal heel goed gedaan. Toppertjes!
De jaarlijkse schoonmaakavond is gepland op donderdag 27 juni. Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom om met
elkaar alle materialen, waar het hele jaar intensief mee gespeeld is, schoon te maken. Ook is het weer mogelijk om
speelgoed mee naar huis te nemen. Binnenkort ligt er een lijst voor opgave klaar.
Fijn weekend allemaal!
De jaarlijkse schoonmaakavond is gepland op donderdag 27 juni. Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom om met
elkaar alle materialen, waar het hele jaar intensief mee gespeeld is, schoon te maken. Ook is het weer mogelijk om
speelgoed mee naar huis te nemen. Binnenkort ligt er een lijst voor opgave klaar.
Juf Petra is maandag, dinsdag en woensdag afwezig. Juf Bianca staat dan voor de klas.
In de Wolkengroep waren mooie vissen te bewonderen. Stijn heeft ze meegenomen. Ciske had kikkervisjes
meegenomen. We hebben via platen en een prentenboek geleerd hoe de ontwikkeling van de kikker verloopt.
Leuk spelletje: i.p.v. ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is..... hebben we ook gespeeld ik zie ik zie wat jij niet
ziet en de letter is.....(K van kikkervisjes b.v. ).
Fijn weekend.
Aan de maandsluiting deden mee Lotte, Amira, Hosie, Ruben, Ruby, Tyler en Romy. We hoorden wat ze elke dag
eten. Goed gedaan allemaal!!
De jaarlijkse schoonmaakavond is gepland op donderdag 27 juni. Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom om met
elkaar alle materialen, waar het hele jaar intensief mee gespeeld is, schoon te maken. Ook is het weer mogelijk om
speelgoed mee naar huis te nemen. Binnenkort ligt er een lijst voor opgave klaar.
Een fijn weekend!
Wat een week!!! We hebben veel geoefend voor de seizoensluiting en dat was te zien. Wat deden de kinderen het
goed. Knap hoor. Het is niet niks om daar zo te staan op het podium en te zingen.
Deze week heeft groep 3 de Cito spelling en AVI en DMT gemaakt.
Groep 2 heeft lekker mogen spelen. De kinderen zijn veel aan het schrijven en taakjes aan het maken. Ze hebben zin
in groep 3! Nog vier weken.
Fijn weekend.
We hebben deze week veel geoefend met begrijpend lezen, tabelsommen en de seizoensluiting. Wat hebben de
kinderen het goed gedaan, knap hoor!
Volgende week beginnen we met het afnemen van de Cito toetsen.
Donderdag stond juf Yentl voor de klas i.v.m. een werkdruk-verminderings-dag van juf Paula.
Fijn weekend!
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Maandag komt juf Wilga in de klas. Juf Jolanda gaat dan verder met de leestoetsen.
Dinsdag hebben we de tweede theater les.
Volgende week dinsdag en vrijdag hebben Jesse en Mees hun spreekbeurt.
Goed weekend.



Afgelopen dinsdag hebben we ons best gedaan om er een mooie seizoensluiting van te maken. Gezien de korte
voorbereiding is dat goed geslaagd. Complimenten voor de dansers en danseressen.
Spreekbeurt: Dinsdag 18 juni is het de beurt aan Rosaly.
Vrijdag 21 juni gaan we op bezoek bij de Cazemier boerderij in Tolbert om kennis te maken met het boerenleven
van 100 jaar geleden. We vertrekken om 8.30 uur te voet naar Tolbert en proberen om 11.45 uur terug zijn. Het
kan zijn dat het iets later wordt. Er hebben zich tot nu toe twee begeleiders aangemeld. Het zou fijn zijn wanneer er
nog een paar bijkomen. Aanmelden kan bij meester Jantinus.
We zijn druk in de weer met de Cito’s.
Vrijdagmiddag is er voor groep 5 een geschiedenistoets over hoofdstuk 3. De samenvatting is meegegeven.
Maandag 24 juni hebben we weer een tafeltoets. Voor groep 4 de tafels van 2 t/m 5 en 10 en voor groep 5 de tafels
van 2 t/m 10.
We wensen iedereen (vooral de vaders) een fijn weekend.






























De juffen waren erg trots op de kinderen die meededen aan de seizoensluiting! Een helemaal zelf bedacht Abc’tje
over onze klas, heel leuk! Ouders bedankt voor jullie aanwezigheid.
Deze week zijn we druk bezig geweest met Cito Rekenen. Erg lastig... maar we doen heel hard ons best! Meer dan
dat kunnen we niet doen.
Op maandag 24 juni is de tafeltoets. Tot schrik van de juffen kennen veel kinderen de tafels nog niet goed! Oei! Dat
wordt nog even heel hard oefenen......! Groep 5 leert tafels op tempo van 1 t/m 10 en groep 4 leert de tafels 1 t/m 5
op tempo. Even ter indicatie: de tafeltoets bestaat uit 100 sommen, waarvan 80 of meer goed moeten zijn. Dit in 5
min. tijd. 80 sommen goed is een ‘goed’, 60-70 goed is een ‘voldoende’, daaronder gescoord geeft ‘matig’ of
‘onvoldoende’ aan. Kinderen hebben beheersing van de tafels nodig voor hun verdere rekenontwikkeling in groep 5
of groep 6.
We hebben genoeg mensen ter begeleiding/rijden naar de Cazemier boerderij in Tolbert! Super! We hebben er zin
in! Woensdag 19 juni vertrekken we om 8:30 en zijn de hele ochtend onder de pannen. Het kan zijn dat we ietsje
later weer op school zijn. Houdt eventueel even de ouderapp in de gaten.
We hebben het qua sociale emotionele ontwikkeling gehad over hoe je precies goed moet luisteren. We kwamen
erachter dat veel kinderen maar met een half oor luisteren en direct al in actie springen bij een opdracht,
ondertussen missen ze de helft. Hier gaan we de komende tijd mee oefenen: eerst een hele opdracht afluisteren en
dan pas actie! Dit gaat al veel beter! Super!
Andere belangrijke mededelingen bovenin deze nieuwsbrief!
Voor iedereen (en vooral vaders) een heel fijn weekend!
Donderdagmiddag hadden we de laatste seizoensluiting van dit jaar. Met hulp van juf Yentl (dank hiervoor!) hebben
wij een prima optreden neergezet. Wij waren ook heel blij met de vele ouders die in de zaal zaten.
Deze week hebben wij de Cito’s afgerond, maar we gaan uiteraard nog gewoon door met de andere toetsen. We
bewonderen het doorzettingsvermogen van de kinderen.
De woordpakketten voor blok 8 zijn mee naar huis. We houden u op de hoogte wanneer het dictee is.
De samenvatting voor geschiedenis thema 4 is mee naar huis. Op 19 juni is de toets. Succes met het leren.
De Vaderdag cadeautjes zijn ook mee naar huis.
Iedereen een fijn weekend en fijne zonnige Vaderdag.
Deze week hadden we de ‘Strijkers’ in de klas, de kinderen hebben een instrument mee naar huis genomen, dat
instrument moet volgende week donderdag (ochtend) terug op school zijn. Ga er alstublieft voorzichtig mee om, de
kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het instrument. Sommige kinderen hebben de keuze gemaakt om het
instrument op school te laten liggen, dat is ook prima.
De geschiedenistoets is gemaakt en mee naar huis gegeven.
Het cijfer voor de rekentoets kunt u in ParnasSys vinden.
We zijn klaar met de Cito toetsen, joepie!!! Iedereen heeft ontzettend hard gewerkt!
Alle werkstukken zijn ook afgerond, de kinderen krijgen het werkstuk tegelijkertijd mee met het rapport.
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Komende maandag en dinsdag zijn mijn laatste dagen voor het huwelijk op school, de laatste schoolweek ben ik
gewoon weer aanwezig. Ik wens juf Yentl en de klas heel veel plezier samen!
Ook wensen wij alle vaders een fijne Vaderdag!
Na het Pinksterweekend zijn we met de buren van groep 7b en vijf ouders, vertrokken naar Roderesch voor ons
schoolkamp. We vertrokken in de regen , begonnen halverwege al behoorlijk nat te worden, maar konden gelukkig
wat vroeger terecht in de kampeerboerderij. Aan het einde van de ochtend werd het droog en dat bleef het ook tot
onze aankomst bij school op woensdag. We hebben een erg leuke schoolreis gehad. Bosspelen, voetballen, chillen in
de slaapkamers ( ---alsof er een bom ontploft was …) , een swingende bonte avond, spelletje spelen en lekker
zwemmen. Dat er hier en daar wat snoep “verdwenen” was, daar waren we iets minder blij mee. Snoep steel je
niet, maar deel je. Donderdagochtend hebben we even nagepraat over alles wat we hebben beleefd en zijn we
begonnen met het maken van een herinneringsboekje.
En natuurlijk wordt het lesprogramma weer opgepakt en is Donald Duck beland in de digitale wereld (lessen over
omgaan met sociale media).
Deze week wordt de Cito-toets voor begrijpend lezen afgemaakt. Volgende week is het laatste deel voor spelling
aan de beurt en starten we met rekenen.
Volgende week gaat woordpakket 8 mee naar huis. Het controledictee staat gepland voor 27 juni.
Timmergeluiden uit ons lokaal... verbouwing? Nee hoor, Vaderdag komt er aan!
We wensen alle vaders een gezellige Vaderdag!
Met groep 7a zijn we dinsdag vertrokken naar Roderesch voor ons schoolkamp. Fietsen in de regen, maar we
konden gelukkig wat vroeger terecht in de Zwerfsteen. Aan het einde van de ochtend werd het droog en dus
konden we starten met de activiteiten.
We hebben een erg leuke schoolreis gehad. Bosspelen, voetballen, chillen op de slaapkamers, het dierengeluidenspel
bij het hunebed en een swingende bonte avond, en natuurlijk lekker zwemmen in het Zwemkasteel Nienoord.
Bij deze hartelijk dank aan de ouders die mee zijn gegaan. Ook dankzij jullie kunnen we spreken van een geslaagde
schoolreis. Dank Anneke, Laura, Ted, Pascal en Robert.
Donderdag zijn we naar de Oldeborg geweest om de musical op het grote podium te oefenen. Het was een leuke
ervaring! 10 juli komt steeds dichterbij..... We gaan binnenkort nog een paar keer naar het grote podium om te
oefenen. Inmiddels zijn de ouders ook druk bezig met het decor en met de kleding.
De informatie over de laatste schoolweek voor de groep 8ers is meegegeven. We willen de maandag, 8 juli, naar
Westerbork, om er een bezoek te brengen aan het Herinneringscentrum. We hebben 9 auto’s nodig. Er zijn er al 5,
dus … Wie wil er mee? We vertrekken om 08.30 uur en zijn dan om 15.00 uur weer terug op school. Graag
opgeven, of vragen, bij een leerkracht.
Groep 7 is in deze periode druk bezig met de Cito Eind7. Concentratie is er volop. Groot respect voor de
leerlingen die deze taken goed opnemen.
Nog even een reminder: controledictee 8 op donderdag de 20ste en de TOPOTOETS op vrijdag de 21ste.
Het woordpakket van blok 8 is vorige week mee naar huis gegeven, begin op tijd met het leren van de
spellingsregels. Leer niet alleen de woorden, uw kind moet de spellingsregel kennen en kunnen toepassen. Het
dictee is op donderdag 20 juni.
De informatie over de laatste schoolweek voor de groep 8ers is meegegeven. We willen de maandag, 8 juli, naar
Westerbork, om er een bezoek te brengen aan het Herinneringscentrum. We hebben 9 auto’s nodig. Er zijn er al 5,
dus … Wie wil er mee? We vertrekken om 08.30 uur en zijn dan om 15.00 uur weer terug op school. Graag
opgeven, of vragen, bij een leerkracht.
Donderdag zijn we naar de Oldeborg geweest om de musical op het grote podium te oefenen. Het was een leuke
ervaring! 10 juli komt steeds dichterbij.....
21 juni is de topotoets van Noord-Amerika.
Fijn 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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