
    
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 2, schooljaar 2019 /2020.             Datum: 6 september 2019. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze nieuwsbrief 2 van het schooljaar 2019/2020.  
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 20 september 2019. 
 
Verjaardagen. 
9 sept.  Lieke Abrahamsz gr. 5 
10 sept.  Milla Hillebrand gr. 7 
11 sept.  Jesca den Boer gr. 8 
12 sept.  Ivy Neele gr. 6 
  

 
Algemeen:  
 
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 !! 
Inmiddels heeft de moeder van Tim en Dennis Bouwman zich aangemeld, heel erg fijn. Maar we kunnen 
nog meer mensen gebruiken hoor! 
 
Groep 1-2. 
 
We hebben kennis gemaakt met Zoem de bij. Hij woont in een bijenkorf van letters.  
Zoem heeft zijn naam te danken omdat hij zo goed kan zoemen. Zijn naam is zzzzoemmmmm. Op deze 

manier gaan we aan de gang met letters en klanken. De Z stond centraal. 

Groep 2 heeft een schrijfschrift en gaat daar mee aan de slag. Vormen schrijven als voorbereiding op 
letters en cijfers.  
Ook hebben we schatten gezocht, gesorteerd, cijfers erbij gezocht enz. Later hebben we dit ook nog 
gedaan met de kralen. Ieder had een andere manier om te sorteren. Het kan op kleur, vorm, grootte, 
materiaal. We hebben dit in groepjes gedaan. 
De gymlessen hebben met het verhaal “Op zolder” te maken . Tijdens het buitenspel hebben we op de 
fiets of step gouden ringen op gehaald en in de schatkist gestopt. 
Verder hebben we steeds allerlei wisselende hoeken. Dit is even een dingetje, maar de kinderen wennen 
er snel aan. Op de deur hangt een woordweb met alle hoeken van dit moment. 
Ook zijn er regels en afspraakjes opgesteld en hebben we gesprekjes gehad over opruimen, want Pom pom 
had er een rommeltje van gemaakt. 
Elke 14 dagen hebben we de bibliotheekbus. Als de kinderen erheen moeten leg dan de boekentas in 
de klas a.u.b. of geef het pasje aan de juf. Zo weten wij wie er naar de bus moet. 
 
Groep 3-4. 
 
We zijn inmiddels een paar weken aan de slag. De kinderen leren elkaar steeds beter kennen als groep en 
zo langzamerhand komt er routine in de dagelijkse bezigheden. We doen regelmatig oefeningen en 
activiteiten die horen bij de methode “Goed van start”, deze gebruiken we aan het begin van het 
schooljaar om een fijne sfeer in de groep te krijgen.  
Op dinsdag heeft groep 3/4 gym. Graag op die dag de gymspullen meegeven en even aandacht voor 
passende gymschoenen. Regelmatig horen we, dat de gymschoenen niet lekker meer zitten, logisch, 
ze groeien eruit. Vergeten ze dat tegen u te zeggen, dan blijft het probleem in stand!  
Op woensdag mag groep 3 nog even extra buitenspelen of in de kleine gymzaal spelen onder toezicht van 
juf Elly. Op woensdag in de even weken komt de bibliotheekbus. Er is al een aantal kinderen, dat 
regelmatig boeken leent. Deelname is gratis en de boeken worden onder toezicht van een medewerker 

 



van de bus, onder schooltijd geruild, dat is toch een mooie service. Formulieren om lid te worden zijn op 
school aanwezig.  
Want… groep 3 leest al. Dat gaat snel he? Ja, met de letters k,m,i,s,p,aa kun je al veel woorden 
maken en lezen en er komt elke week een aantal letters bij. Ook hebben we lessen gehad over 
klokkijken en tellen. 
Groep 4 heeft ook rekenlessen met tellen, dat lijkt zo simpel, maar het blijkt nog lastig, want het moet 
wel heel nauwkeurig. Groep 4 werkt ook elke dag op het toetsenbord van de laptops, ze kunnen dat al 
steeds vlotter. Bij taal moeten ze bijvoorbeeld uitleggen wat een woord betekent en zinnen maken met 
een bepaald woord of begrip of een verhaaltje schrijven. Met schrijven leren ze de hoofdletters.  
Er zijn weer 2 moeders, de moeder van Twan en de moeder van Malou, die dit jaar de technieklessen 
begeleiden, heel fijn voor de kinderen.  
Aanstaande woensdag gaan we een natuuruitstapje maken op het strand van Ouwerkerk. Alle 
chauffeurs bij deze hartelijk bedankt en we hopen op droog weer! 
 
Groep 5-6. 
 
Op dinsdag 17 september gaan we een film kijken in het Fizi theater in Zierikzee.  
De film heet Supa Modo. De film begint om 10 uur en we zijn nog op zoek naar ouders die ons willen  
halen/brengen. We zullen rond half 10 op school vertrekken. Heeft u tijd en/of zin geef dit dan door 
aan juf Sandra of juf Ellen. 
 
Vorige week was het heel warm! We hebben toen in plaats van een gymles, buiten een 
watergevecht gehouden! Bijna iedereen had een waterpistool of iets anders om mee te 
spuiten meegenomen van thuis, dus wat een pret hadden we! Gelukkig is het nu weer iets 
minder warm, dus kunnen we weer iets fijner werken in de klas.  
 
Bij groep 5 zijn de tafels behoorlijk weggezakt na de zomervakantie, dus wij vragen jullie 
om deze thuis nog eens te herhalen! Dit komt het werktempo in de klas ook ten goede.  
 
Juf Simone is op dinsdag en donderdag bij ons op school. Zij werkt met kinderen die wat meer aandacht 
en instructie nodig hebben. Heel fijn dat ze dit ook doet met een aantal kinderen uit onze groep. 
Verder werkt ze eind van die twee ochtenden met een plusgroep. Kinderen krijgen daar extra uitdaging 
door verdiepingsopdrachten voor rekenen, taal en wereldoriëntatie.  
 
Nieuw voor groep 5: Volgende week ronden we het eerste blok geschiedenis af. Dit betekent dat de 
kinderen  een samenvatting en boek mee naar huis krijgen om te leren.  
Hier hebben ze altijd een week de tijd voor. De datum waarop de toets plaatsvindt, staat op de 
samenvatting genoteerd.  
 
Groep 7-8. 

Film by the Sea 
Op donderdag 19 september gaan we met groep 7/8 naar fiZi in Zierikzee om een film (De geheime 
club van Soepstad) te bekijken.  
We moeten er om 12.15 uur zijn en het duurt tot 14.00 uur.  
We zijn nog op zoek naar chauffeurs die ons willen brengen en/of halen. U kunt dit doorgeven aan 
meester Jacco of meester Maurice. Kunt u rijden? 
 
Belangrijke data: 

- 10 sept: 1e OR vergadering 
- 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 
- 24 sept: Mad Science gastles op school 
- 25 sept: kinderpostzegels verkoop start 
- 1 okt: Bestuursbezoek Obase aan OBS Duiveland 
- 2 okt: Gastlessen Lilianefonds alle groepen 
- 2 okt: Start Kinderboekenweek 

 
Foto’s:  
Groep 1/2 gym en groep 5/6 Waterpret: https://myalbum.com/album/hfoNqXmntGQT 
 
 

https://myalbum.com/album/hfoNqXmntGQT


Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen) 
 
-Jeugdtheater Zeeland gastlessen 
-Flyer IVN Kinderen meer de natuur in 
 
 
 
 


