
    
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 3, schooljaar 2019 /2020.             Datum: 20 september 2019. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze nieuwsbrief 3 van het schooljaar 2019/2020.  
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 4 oktober 2019. 
 
Verjaardagen.  
22 sept.  Twan v/d Zande gr. 4 
29 sept.  Jara v/d Zande gr. 7 
2 okt.  Quinty Manni gr. 6 
4 okt.  Jakub Charytoniuk gr. 2 
  

 
 
 
Algemeen:  
 
Braamfeest 2019 op donderdag 26 september! 
Volgende week donderdag vieren we het jaarlijkse Braamfeest. Ook dit jaar hebben we 
een gevarieerd programma met een presentatie op het eind. 
De kinderen gaan een lied leren, karate/zelfverdedigingsoefeningen doen, schilderen 
en drummen !! De ouderraad zorgt weer voor de versnaperingen tussendoor.  
Maar de lunch moet iedereen gewoon zelf regelen!! 
Het is handig om deze dag makkelijke kleding aan te hebben i.v.m. alle “sportieve 
activiteiten”! 
We verwachten vanaf 13.45 uur de eindpresentaties te doen!! Bij mooi weer op het schoolplein, bij 
slecht weer in de gymzaal! U bent daar allen van harte voor uitgenodigd. 
 
Nieuw MR lid stelt zich voor! 
Door het vertrek van Irene Buys is er in de MR een vacature ontstaan. Inmiddels is het gelukt om deze 
vacature in te vullen. Michiel Bakker, vader van Alicia Bakker uit gr. 1, gaat deel uit maken van de 
MR. Hieronder stelt hij zich even voor. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Graag stel ik mij voor als nieuw lid van de MR. 
Mijn naam is Michiel Bakker, vader van Alicia (groep 1/2) en Noëlle (1 jaar) en gelukkig 
getrouwd met mijn vrouw Edith (van der Linden).  
Edith komt van het dorp en heeft hier haar hele jeugd doorgebracht. Ik heb me hier 
altijd thuis gevoeld en na een aantal jaren ergens anders te hebben gewoond zijn we hier 
neergestreken om ons echt te settelen. Een goede keuze want we zitten hier goed en 
Alicia heeft het erg naar haar zin op school. 
Toen de vraag kwam wie er beschikbaar is voor de MR hoefde ik niet lang na te 
denken. Ik wil graag betrokken zijn bij de school en iets bijdragen. 
Al 15 jaar hebben Edith en ik een eigen bedrijf: Website Ontwikkeling Zeeland / 
Advertaid Web Solutions. Naast de dagelijkse (vooral technische) werkzaamheden heb ik hier een brede 
ervaring opgedaan op het gebied van financiën, marketing, organisatie en juridische zaken. 
Maar bovenal een praktische insteek om zaken gedaan te krijgen. Hierdoor denk ik een waardevolle 
bijdrage te kunnen leveren aan de MR. Ik heb er zin in! 
 
Groep 1-2. 
We hebben het schatkistanker “start” afgerond.  
Het volgende anker waar we aan gaan werken heet “Doe als of”. Het ankerverhaal “Het restaurant van 
olifant” gaat over beer en tijger die gratis willen eten in het restaurant van olifant. Ze bedenken een plan 
en verkleden zich als politie maar olifant is ze te slim af. Enkele woorden uit het thema zijn: foppen, 
nadoen, schminken, het masker, de camouflage, het decor enz. 
Op het prikbord bij de deur van de klas kunt u de woordenlijst bekijken.  
Lisa is een nieuwe leerling in onze klas. Welkom op onze school!  

 



 
Dan praktisch: 

- Oproep: Wij zoeken ouders die willen helpen in de klas bijv. om spelletjes te doen, helpen met 
het techniekkasteel enz. U kunt zich aanmelden bij juf Elly. 

- Woensdag gymmen we. Omdat we ons dan omkleden is het handig om op woensdag makkelijke 
kleding aan te doen. Wilt u ook opletten of de gymschoenen van uw kind nog passen? 

- Donderdag 19 september zijn we weer gestart met de uitleen van de gele leestassen. In de tas 
zit een brief met de uitleendata. We streven naar een uitleen om de veertien dagen maar door 
vakantie of studiedagen verschuift dat soms dus raden wij u aan om de brief met het  lijstje goed 
te bewaren!  

- Elke leerling heeft inmiddels een eigen schatkist. Mochten ze leuke dingetjes vinden, bijv. een 
mooie steen, of thuis een mooie knop hebben. Dan mogen ze het in hun schatkistje doen.  
Of in de grote schatkist waar eens per anker de schat van de maand gekozen wordt. Deze wordt 
het hele jaar bewaard. 

Volgende week donderdag vieren we het braamfeest. We hebben er zin in!! 
 
Groep 3-4. 
Vorige week hebben we genoten van een uitstapje naar Ouwerkerk. We gingen daar op het strand 
allerlei activiteiten doen. Zooals: parfum maken, zeediertjes zoeken en deze bekijken, op je blote 
voeten voelen, sporen maken in hard zand, enz. (zie ook bij fotolinkjes) 
 
Verder zijn we al weer aan het einde gekomen van het eerste blok van rekenen en lezen. We zijn nu bij 
beiden gestart in blok/kern 2. We merken dat het lezen van letters de meeste kinderen goed afgaat. Het 
lezen van woordjes en zinnen is nog best pittig. We oefenen daarmee op school. Thuis kunt u dit ook 
oefenen. Ook kunt u thuis inloggen op rekentuin om sommetjes te oefenen. 
 
Groep 4 werkt nu een aantal weken met Snappet. Het was even wennen maar het verloopt steeds 
soepeler. Ook hebben we bij iedere leerling voor ieder vak een streefniveau ingevoerd, in overleg 
met de leerlingen zelf.  
Over een paar weken gaan we kijken of dit behaald is. Daarbij zal met iedere leerling een individueel 
gesprekje plaats vinden. Daardoor worden de leerlingen meer betrokken bij wat ze leren en krijgen ze 
daar dus meer eigenaarschap over.  
Dit heeft meestal een positief effect op de werkhouding van de leerlingen. Ook voor 
groep 4 geldt dat ze thuis kunnen inloggen op rekentuin. Hier kunnen sommen 
geoefend worden. Nu eerst nog plus- en minsommen t/m 10. Binnenkort ook de tafels 
van vermenigvuldigen. 
 
Groep 5-6. 
Film by the Sea, Zierikzee. 
Afgelopen dinsdag zijn we met de klas naar het Fizi theater geweest. We hebben de film Supa Modo 
gezien. Het ging over een meisje dat heel ziek was en gek van superhelden.  
Zelf had ze ook 'magische krachten'. Ze droomde ervan om in een superheldenfilm te spelen en haar 
familie en vrienden konden dit voor haar regelen. Helaas heeft ze de film zelf nooit meer kunnen 
bekijken....  
Veel kinderen vonden het best een zielige film; nadien hebben we er in de klas ook nog over gepraat.  
Alle ouders die ons hebben gehaald en gebracht, nogmaals hartelijk dank hiervoor!  
 
We zijn naar de film geweest in Zierikzee. We hingen de jassen op. Daarna gingen we naar de film kijken.  
Het was een heftige film. Het ging over een meisje die ziek was. Ze speelde dat ze een superheld was 
om de ziekte even te vergeten. Uiteindelijk deed iedereen met haar mee. Haar wens was om een zelf 
een film te maken dat ze een superheld was. Het is gelukt, maar ze heeft het zelf nooit kunnen zien. Het 
kan iedereen overkomen, dus is het goed dat we die film gezien hebben. dus: lach er maar niet om! 
Van Dave en Ivy. 
 
De film begon met heel veel reclame. Het was een spannende film. Ze gingen ook met andere talen 
praten. Welke taal, geen idee? 
Het was een beetje Engels en Afrikaans door elkaar. Er was ook een beste vriendje in het ziekenhuis. Ze 
gingen vanuit het ziekenhuis met een auto naar hun eigen huis. Het was wel zielig. Maar nu weet je wel 
wat het is en hoe het voelt om ziek te zijn. 
Van Mourad en Hugo. 
 

Nieuwe Juf Ymke stelt zich voor!! 
Bij de bijlagen zit een leuk stuk over Juf Ymke, onze “nieuwe stagejuf” op school! 
Leest u het ook even a.u.b.? 



Groep 7-8. 
Film by the Sea. 
We gingen gisteren naar de film, hij heette: De geheime club van Soepstad. Hij duurde anderhalf uur en 
we moesten ons wel goed gedragen omdat we op bezoek waren. De film ging over 4 kinderen die een 
geheime club hadden. Er was een gemaskerd person die iedereen vergiftigd had.  
De vier kinderen zorgden vor reen tegengif, omdat de mensen gek werden en kinderachtig gingen doen. 
Uiteindelijk kregen ze het tegengif . De film was leuk. 

Alle ouders bedankt dat we met jullie mee mochten rijden! 

Kinderpostzegels… 
Vanaf woensdag 25 september doen we met groep 7/8 weer mee aan de Kinderpostzegelactie.  
Het goede doel is dit jaar: Kinderen in de daklozenopvang.  
De kinderen hebben  een week de tijd (t/m woensdag 2 oktober) om Kinderpostzegels te verkopen voor 
dit goede doel. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Kinderpostzegels:  
 
www.kinderpostzegels.nl/kinderpostzegelactie 
 
Op woensdag 25 september wordt op school aan de kinderen uitgelegd wat er van ze verwacht wordt 
en hoe alles werkt. 
 
Uitjes en activiteiten. 
De komende periode hebben we met groep 7/8 een aantal activiteiten en uitjes. Ongeveer een week 
van ter voren krijgen jullie hierover meer informatie. De volgende activiteiten en uitjes zijn al gepland: 

- Fietsenkeuring op 8 oktober.( de fietsen kunnen alvast klaargemaakt!!) 
 

- Watersportexperience op 11 oktober.( Chauffeurs nodig) 
 

- Doe-us in de week van 28 oktober t/m 1 november (de precieze datum is nog niet bekend). 
 

- Bezoek RGO op donderdag 14 november (alleen groep 8). 
 
Belangrijke data: 

- 24 sept: Mad Science gastles op school 
- 25 sept: Kinderpostzegels verkoop start 
- Alle leerlingen 12.00 uur uit i.v.m. herhalingstraining Team m.b.t. Kanjertraining! 
- 26 sept: Braamfeest op OBS Duiveland 
- 1 okt: Bestuursbezoek Obase aan OBS Duiveland 
- 2 okt: Gastlessen Lilianefonds alle groepen 
- 2 okt: Start Kinderboekenweek 
- 4 okt: Nieuwsbrief 4 2019 2020 
- 8 okt: Fietsenkeuring groep 5 t/m 8!! Wil iedereen kijken of de fiets in orde is; licht, reflectie, 

rem, stuur vast enz. enz. 
- 10 okt: Open dag 1: Iedereen kan weer een kijkje komen nemen op school! 
- 11 okt: groep 5/6 buitenactiviteit ’s morgens, groep 7/8 naar Brouwersdam 
- 14 t/m 18 okt: Herfstvakantie 

 
Foto’s:  
Groep 3/4 : Excursie Ouwerkerk en groep 1/2 diversen; https://myalbum.com/album/BmTiv5zoFz8A 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen) 

- Diversen sportweek 
- Juf Ymke stelt zich voor 
- Flyer Kliederkerk okt 2019 
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