Nieuwsbrief 1, schooljaar 2019 /2020.
Nieuwerkerk.

Datum: 23 augustus 2019.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2019/2020.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 6 september 2019.
Verjaardagen.
26 aug.
Dies van de Velde gr. 2
31 aug.
Rosalie Bos gr. 6
Bryce van ’t Hof gr. 7
Algemeen:
Start Nieuwe schooljaar.
Zo, de eerste week van het schooljaar zit er alweer op! Op maandag 19 augustus startte dit schooljaar.
Voor iedereen een nieuwe groep en voor sommigen de allereerste keer naar de basisschool.
Vanaf dag 1 was het dit schooljaar weer anders: Kibeo is namelijk met de kinderopvang in de school
gekomen, daarom zijn in de zomervakantie “onze lokalen van groep 3/4 en 5/6 verbouwd”.
Dat betekent echter ook dat groep 3/4 en groep 5/6 van lokaal zijn gewisseld. Ook hebben we de hal nu
anders ingericht zodat deze op allerlei manieren gebruikt kan worden.
We werken wederom voor Rekenen, Taal en Spelling met Snappet en daar is begrijpend lezen bijgekomen.
Verder nog even opgelet m.b.t. Woensdag …dat is de “fruitdag” op school. Op deze dag dus graag fruit
meegeven als pauzehap!!
Wat betreft personele zaken ook nog het volgende:
Juf Cindy werkt de komende periode weer op OBS Duiveland en wel in groep 1/2, zij is aanwezig op
maandag, dinsdag en woensdag. Dit vanwege het feit dat Juf Elly niet volledig kan/mag werken.
Daarnaast staat Meester Jacco wederom structureel voor de groep, en wel voor groep 7/8, dit schooljaar
op maandag. Dit vanwege het feit dat Meester Maurice per dit schooljaar 1 dag minder is gaan werken.
Het eerste half jaar worden Meester Maurice en Meester Jacco geassisteerd door Juf Sanne, die deze
periode als zij-instromer stageloopt in groep 7/8.
Verder hebben we voorlopig voor 2 dagen in de week een Onderwijsassistente aan kunnen stellen op
dinsdag en donderdag, dat is Simone van der Veen. Hieronder stelt zij zich voor. We kunnen dit o.a. doen
uit de “werkdrukmiddelen”.
Even voorstellen:
Mijn naam is Simone van der Veen en woon in Zierikzee. Dit schooljaar kom ik als
onderwijsassistent werken op OBS Duiveland. Hiervoor heb ik als juf, remedial
teacher (RT-er) en ambulant begeleider in het basisonderwijs gewerkt.
Op dinsdag en donderdag ga ik leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 begeleiden die
de lesstof nog te moeilijk of te makkelijk vinden. Dat doe ik individueel of in
kleine groepjes, in overleg met de juf of meester. Op de andere dagen werk ik in
mijn eigen RT-praktijk (SimoWijzer) en heb ik tijd voor mijn hobby’s, zoals
sporten, knutselen en tuinieren.
Voor de zomervakantie heb ik al kennis mogen maken met jullie school: ik heb
veel zin om er samen een leuk en leerzaam jaar van te maken!
Simone
Overblijven; hulp gevraagd !
Sinds vorig schooljaar werken we met het 5 gelijke dagen model en worden we door ouders ondersteund in
de onderbouw. Dat gaat erg goed! Omdat er o.a. ouders van leerlingen van groep 8 zijn gestopt, kunnen
we nog aanvulling gebruiken!!! Wie kan er helpen?? Op basis van beschikbaarheid wordt een rooster
gemaakt!! Op dit moment zitten we wat krap op de woensdag en de vrijdag ! Twijfel om te helpen…
vraag dan even na wat het inhoudt, het valt reuze mee en is nog gezellig ook !!

Groep 1-2.
Uit de verhalen te horen, hebben de kinderen genoten in de vakantie. Nu weer naar school en direct
bij het begin van het jaar mogen we Dennis Bouwman verwelkomen. Veel plezier op school Dennis!
Het startthema dit jaar is; Start! Waarin o.a. veel leuke gymlessen voorbijkomen.
Wilt u er aan denken dat uw zoon/dochter gymspullen op school of voor school heeft,
we gymen op woensdag en vrijdag!
Verder zijn we gestart met een “nieuwe methode”, we werken vanaf dit schooljaar
met Schatkist “versie 3”. Altijd weer leuk om met nieuwe materialen aan de slag te
gaan.
In het eerder genoemde start thema, gaat het o.a. over Schatten die je kunt vinden; knopen,
plaatjes, glimmers enz.
Inmiddels zijn de kinderen al op ontdekkingstocht geweest op het plein en hebben ze een eigen
schatkist gemaakt. Verder komen in de lessen allerlei opdrachten rond Taal, Rekenen, sociale vorming,
motoriek enz. aan de beurt. Waarbij ook het digibord weer gebruikt wordt.
Tot slot: In alle even weken staat de bibliotheek bus weer in Nieuwerkerk en kunt u deze bezoeken.
Ook kunt u lid worden, dit lidmaatschap is gratis. Bij groep 1/2 is er een inschrijfformulier te krijgen!
Groep 3-4.
Afgelopen maandag zijn we weer fris en fruitig begonnen aan het nieuwe schooljaar. We hebben er
allemaal heel veel zin in om er een leerzaam en gezellig jaar van te maken. Voor groep 3 was het
maandag best even spannend. De afgelopen dagen gaat het gelukkig steeds een beetje makkelijker. Ook
hebben we in groep 3 al twee letters geleerd; de ‘i’ en de ‘k’. Groep 4 heeft al een paar lessen gemaakt
op Snappet. Dat is wel even wennen maar ook heel erg leuk!
Via deze weg willen wij meteen hulp inroepen van ouders die willen rijden
en begeleiden bij een uitstapje naar Ouwerkerk. Dit staat gepland op
woensdag 11 september. We vertrekken rond 10.00 uur en zijn dan rond
12.00 uur weer terug op school. Wie wil ons helpen? Graag aanmelden bij de
groepsleerkrachten.
Vanaf dit schooljaar loopt Kim den Haan stage bij ons op school. Ook is zij dus
regelmatig in onze klas. Even verderop stelt zij zich voor!
M.b.t. het gymmen en zwemmen nog het volgende. Mocht uw kind niet mee kunnen/mogen gymmen of
zwemmen dit graag vooraf melden bij de leerkracht. Let op: kinderen met krentenbaard e.d. mogen
uit hygiënisch oogpunt niet zwemmen!
Tot slot nog een weetje, iets wat allebei de juffen nog nooit meegemaakt hebben.
We hebben 5 dezelfde voornamen (Emmelie, Britt, Daniël, Keano en Tim). Dit lossen we op door de
achternaam er bij te noemen zodat de kinderen goed weten wie we aanspreken of bedoelen.
Kim stelt zich voor.
Hallo,
Mijn naam is Kim den Haan en ik ben 17 jaar oud.
Ik ben tweedejaars student en volg de opleiding Kind professional op het Scalda in
Goes. Dit zijn eigenlijk twee opleidingen in één: onderwijsassistent en pedagogisch
medewerker.
Ik loop daarom ook twee stages. Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik in groep
3/ 4 te vinden en na schooltijd ben ik ook bij de BSO.
We gaan er een leuk schooljaar van maken, ik heb er zin in!

Groep 5-6.
Zo te horen heeft iedereen een heerlijke zomervakantie gehad. Lekker weer, mooie vakanties,
logeren, pretparken, bbq en ijsjes.
De eerste schoolweek is alweer achter de rug.
Groep 5-6 met 24 leerlingen in een ander lokaal. Leuk en ook wel weer spannend.
Wat een luxe: een nieuw verrijdbaar digibord en alle kinderen een eigen Snappet
Chromebook.
Bij sommige opdrachten op de Chromebooks wordt er ook met geluidsfragmenten
gewerkt. Hiervoor is het handig dat de kinderen een koptelefoon of
oordopjes gebruiken. Op school hebben we er een aantal, maar lang niet genoeg.
Dus deze graag van thuis meenemen, zodat we elkaar niet teveel storen in de klas.
Ook dit jaar, aan het begin van het schooljaar, weer veel aandacht voor groepsvorming en regels en
afspraken. In een klassenvergadering hebben de kinderen met elkaar afspraken bedacht die zij belangrijk
vinden in onze groep.
Zo zijn ze zelf verantwoordelijk voor het gedrag in de groep.
Hier gaan we de komende weken verder mee aan de slag.
Ze willen een gezellige, leerzame klas zijn
Groep 7-8.
Start schooljaar.
De eerste dagen waren leuk en gezellig. We hebben de regels besproken en elkaar ook leren kennen. En
we konden helaas op maandag nog niet op de chromebooks. Maar gelukkig konden we er de volgende dag
op en het werkte goed. We hebben rekenen, taal en spelling gedaan op de chromebooks.
Groeten van Eline en Tess.
Dit jaar gaat het een beetje anders dan vorig jaar in groep 7/8.
Meester Jacco werkt op maandag en ik (meester Maurice) van dinsdag tot en met vrijdag. Juf Sanne loopt
tot de kerstvakantie stage op maandag, donderdag en vrijdag.
Chromebooks!
We werken dit jaar weer op Snappet bij rekenen, taal en spelling, maar nu op chromebooks in plaats van
kleine tablets. Afgelopen dinsdag mocht iedereen een mooie kleur uitkiezen en na wat kleine problemen
met het inloggen konden we eindelijk beginnen. Tot nu toe bevallen ze goed!
Belangrijke data:
- 3 sept: 1e OR vergadering
- 6 sept: 2e Nieuwsbrief 19/20
- 11 sept: Gr. 3/4 naar Ouwerkerk
- 17 sept: Gr. 5/6 naar Filmfestival in Zierikzee
- 19 sept: Gr. 7/8 naar Filmfestival in Zierikzee
- 20 sept: Braamfeest op OBS Duiveland
Foto’s:
Groep 1/2 : https://myalbum.com/album/c87HX3y3tkk2
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen)
-
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