Nieuwsbrief 4, schooljaar 2019 /2020.
Nieuwerkerk.

Datum: 4 oktober 2019.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze nieuwsbrief 4 van het schooljaar 2019/2020.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 25 oktober 2019.
Verjaardagen.
5 okt.
9 okt.
10 okt.
15 okt.
20 okt.
23 okt.
24 okt.

Esmee Sangers gr. 8
Lotte Doeleman gr. 7
Levi Dalebout gr. 8
Madelief Kaaisteker gr. 7
Robine Huijer gr. 8
Frederique vd Broek gr. 4
Malou Kuijten gr. 4

Algemeen:
Braamfeest 2019 een succes!
Wat hebben we weer een leuk en geslaagd Braamfeest achter de rug !.
Op donderdag 26 september werd er Karate les gegeven, geknutseld en een lied aangeleerd en als klap op
de vuurpijl getrommeld met Drumtastic. Waarna als slot een presentatie voor belangstellenden
plaatsvond! Aan de reacties van de kinderen en de foto’s is en was te merken dat het een geslaagde dag is
geweest.
Fietsenkeuring groep 5 t/m 8 op 8 okt.as.
Op dinsdag 8 oktober is het weer de jaarlijkse fietsenkeuring voor groep 5 t/m 8!.
De keuring vindt ’s morgens plaats tussen 11.00 en 12.00 uur.
Wil iedereen van groep 5 t/m 8 deze dag zijn fiets meenemen voor de keuring?
Nog een paar tips voor de scholen met betrekking tot de fietsen:
Het is uiteraard belangrijk, dat de fiets veilig is, stuur, bel, banden, reflectie,
remmen, zadel, maar ook een werkende verlichting maakt onderdeel uit van de
keuring, alles met het doel de verkeersveiligheid te verhogen.
Wordt een fiets goedgekeurd, dan krijgt het kind een sticker, bij afkeur gaat er een rapportje mee
met het genoemde gebrek.
Open dag 10 oktober aanstaande!
Donderdag aanstaande is het weer de 1e Open dag op school, iedereen die graag een kijkje wil komen
nemen is gedurende de dag welkom. De schooldeur gaat om 8.30 uur open en om 14.15 uur gaan de
kinderen weer naar huis. Wie weet tot ziens volgende week
Ouder- en informatieavond 24 oktober ! Kanjertraining centraal!
De jaarlijkse ouder-informatieavond vindt dit jaar plaats op Donderdag 24 oktober, aanvang van de
avond is 19.30 uur.
Dit jaar staat de avond geheel in het teken van de Kanjertraining die we sinds een jaar op school
gebruiken.
Bij deze nieuwsbrief een uitnodiging, specifiek voor deze avond, met daarbij ook al wat achtergrond
informatie. Verder vragen wij u om de bijgevoegde opgave te doen zodat wij weten hoeveel mensen
we kunnen verwachten!
Wij hopen op een grote opkomst! U komt toch ook?
Groep 1-2.

Er is de afgelopen periode veel gebeurd.
We kregen een proefles van Mad Science en kwamen er achter wat je met lucht kunt doen en hoe
zwaartekracht werkt. Een mevrouw van het Lilianefonds kwam vertellen over een kind met een
klompvoetje die geholpen is door het fonds. We kregen van haar een kleurplaat.

Gisteren was de opening van de kinderboeken week met het thema: Reis mee!
Op het plein stonden en reden allerlei voertuigen met de meesters en juffen erop.
Wat een pret hadden we met het Braamfeest. Het trommelen vonden de kinderen een geweldig. Op een
skippybal met stokken. Er werd wat af gedrumd. Het optreden viel ook in de smaak.
Dat was niet het enige wat we hebben gedaan. Voor het optreden hadden we een sjerp of shirt gemaakt.
Met meester Maurice hebben we een lied ingeoefend. Dit zingen we nog steeds.
Van Sensei Dennis (Isshoni Karate Zierikzee) kregen we een karate workshop. Wat vonden ze dat stoer.
De kinderen deden vol overgave mee.
Opgelet a.u.b.!!De gymles van woensdag is verzet naar de dinsdag. Met het verzoek de kinderen
makkelijke kleding aan te trekken en het haar vast zetten. Zodat de kinderen langer en veiliger kunnen
gymmen.
In de boekenpretbrief (waar de inleverdatums van de gele tasjes staan) staat een datum die in de
voorjaarsvakantie valt. Die vervalt en in plaats daarvan wordt het 19 februari en als extra datum 4 maart.
Door een vakantie loopt de inlever datum van de gele tassen en de bibliotheek bus niet parallel meer.
Volgende bibliotheek bus datum is 16 oktober. Dat valt in de vakantie. Met school wordt dat 30 oktober.
Na de vakantie gaan we werken aan het thema: Uitvinden.
Groep 3-4.
Deze 2 weken kwamen er heel wat leuke dingen op ons pad!
Een gastles van Mad Science, er werden proefjes gedaan met lucht en snelheid. Wie dat wil kan na
schooltijd deelnemen aan de lessen over natuur- en scheikunde, met soms spectaculaire proeven!
Daarna hebben we genoten van een heel gezellig en afwisselend Braamfeest, met Drumtastic, karate,
knutselen en muziek.
De week erna was er een gastles over het Lillianefonds. We leerden, dat gehandicapte kinderen in arme
omstandigheden geholpen kunnen worden met relatief weinig middelen en dan weer naar school kunnen
en hun leven leiden zoals ze dat graag willen.
En weer een dag later was de feestelijke opening van de Kinderboekenweek, we gingen meteen mee
“Op reis”.
In de school zijn boeken over het thema en is de inrichting van het podium en de hal aangepast aan het
kinderboekenfeestje. En natuurlijk werken we ook stevig door met lezen( boekje 2 is bijna uit) en
rekenen, we kunnen steeds meer!
We doen ook oefeningen van de kanjertraining, dit is een vervolg om de sfeer en goede omgang
tussen de kinderen te stimuleren, vraag de kinderen maar naar de bedoeling van “motor en benzine” en
de betekenis van de gekleurde petten. We leggen hiermee uit hoe gedrag te leren en af te leren is, zo
maken we bespreekbaar wat er gebeurt.
Op de informatieavond van 24 oktober kunt u het zelf meemaken, wij vinden het erg leuk en
leerzaam.
Verder willen we graag, dat u na de herfstvakantie op het plein afscheid neemt van uw kind. Het is
best lastig, wanneer u onder schooltijd nog tasjes, gym- of zwemspullen, lunchdoosjes enz. komt brengen,
organiseer u het a.u.b. zo, dat uw kind alles voor die dag meeneemt. Dat bevordert ook de
zelfstandigheid vab uw zoon/dochter.
Nog een laatste aandachtspunt!: We zien met regelmaat snoep en zoet in de lunchdoosjes, mag het
wat minder?
Tot slot volgende week alvast een fijne vakantie gewenst.
Groep 5-6.

Vorige week was het Braamfeest. We hadden liedjes gezongen en Drumtastic
en karate. Het was heel erg leuk. We hebben met stokjes op ballen geslagen.
Dat vonden wij eigenlijk het leukste.
Het lied was ook leuk en het was makkelijk om te onthouden. Het was warm om
karate te doen. Je kreeg het er warm van.
We konden niet iets aan de ouders laten zien van karate. Dat was wel
jammer. Van Lieke en Nine.
Het Braamfeest was super leuk! Op de ballen drummen was heel leuk. De
meneer die les gaf was aardig. En hij deed ook grappig. Het lied van meester Maurice was heel leuk. Het
was leuk om te zingen.

De karateles was moeilijk. Het is een beetje net als vechten. Het KIAE was grappig.
Van Jade en Xavi.
Het lied was leuk. Het spelletje op de Snappet bij meester Maurice was heel leuk.
Het trommelen op de ballen was super leuk. Het liedje was mooi en leuk. Het was ook een leuke meester
bij het trommelen.
Van Enora en Keano.
Kinderboekenweek 2019.
Het thema is "Reis mee". Deze 2 weken staat de Kinderboekenweek weer centraal. We lezen veel in alle
mooie boeken en de juf leest wat vaker voor dan normaal gesproken.
We hebben fantasievoertuigen met ecoline geschilderd en een “Mindmap” over reizen en
vervoersmiddelen gemaakt. Natuurlijk zingen we het lied "Reis mee" van kinderen voor kinderen.
Ook houden we in de klas weer een voorleeswedstrijd. Een aantal kinderen hebben al voorgelezen in de
klas. Dat is best spannend, maar stoer en heel leuk om te doen.
De 2 winnaars uit de klas lezen voor tijdens de schoolfinale in de hal.
Dit vindt plaats op dondermiddag 10 oktober.
Gastles Lilianefonds.
Op woensdag 2 oktober kwam er iemand van het Liliane Fonds een gastles geven. Zij vertelde eerst wat
het Liliane Fonds allemaal doet. Vervolgens gingen we zelf ondervinden wat het precies inhoudt wanneer
je gehandicapt bent en een paar armen of benen mist, of wanneer je niet kunt zien of horen. We deden
allerlei proefjes: met een blinddoek om je naam schrijven, met alleen je ellebogen proberen een voorwerp
te pakken, zonder benen jezelf verplaatsen van de ene naar de andere stoel of je veters strikken met 1
hand. Dit viel allemaal nog niet zo mee.
Het was heel leuk om te doen, maar we konden maar moeilijk beseffen hoe het zou zijn als je werkelijk
zo'n handicap hebt.
Buitenlesdag Grevelingen!
Op vrijdag 11 oktober gaan we met de klas naar Zonnemaire en doen we
mee met een Buitenlesdag Grevelingen, 'Beleef de Delta'.
We gaan hier allerlei proefjes doen onder leiding van een gids en ook een
vaartocht maken.
Het programma begint al om 8.30 uur in Zonnemaire en duurt tot
ongeveer 11.30 uur. We zullen dus al een beetje na 8 uur vertrekken deze
dag!
We zoeken ouders die willen rijden en een groepje willen begeleiden deze
ochtend.
Graag aanmelden bij juf Sandra of juf Ellen (we hebben al 1 enthousiaste vader!)
Huiswerk groep 5/6.
Maandag 7 oktober wordt de tafel van 4 getoetst bij groep 5!
Donderdag 10 oktober is er een aardrijkskunde toets over thema 1.
Groep 7-8.
Het Braamfeest.
Vorige week donderdag was het Braamfeest. Wij hadden eerst karate geleerd. We kregen les van de leraar
van Juf Astrid, Sensei Dennis van Isshoni Karate. We kregen ook nog Drumtastic en daarbij moesten we
niet op trommels drummen, maar op een soort skippyballen. We moesten optreden voor de ouders. Het
was superleuk! Vriendelijke groeten van Esmée en Lolita.
Gastles Lilianefonds.
Woensdag hadden we een gastles over het Lilianefonds, het ging over gehandicapte kinderen. We moesten
verschillende opdrachten doen, zoals schrijven zonder handen, blind lezen en schrijven. En we gingen
veterstrikken met één hand. Het Lilianefonds helpt gehandicapte mensen in 27 arme landen en de
mevrouw die de gastles gaf, heette Jannie.
Groetjes van Alexander en Brent.

Watersportexperience.
Op vrijdag 11 oktober doen we met groep 7 en 8 mee aan de watersportexperience op de Brouwersdam.
We gaan dan allerlei sportieve strand- en wateractiviteiten doen bij Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam.
Het programma duurt van 9.00 uur tot 15.00 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen de volgende spullen
meenemen:
- Waterschoenen of oude schoenen die nat mogen worden (anders mag er niet meegedaan worden.......)
- Handdoek
- Zwemkleding
- Warme kleding
- Lunch
- Drinken
- Eventueel zonnebrand
Om op tijd te komen, willen we uiterlijk 08.30 uur vertrekken, de kinderen moeten dus iets eerder op
school zijn (08.25 uur). Omdat het programma tot 15.00 uur duurt, zijn we rond 15.30 uur weer terug op
school.
We zijn nog op zoek naar chauffeurs die ons willen brengen en/of halen, u kunt dit via uw kind doorgeven
aan meester Jacco, juf Sanne of meester Maurice. De chauffeurs mogen er tijdens de
watersportexperience bij blijven, maar dit hoeft niet.
Uitjes groep 7 en 8!
De komende periode hebben we met groep 7/8 een aantal uitjes. Ongeveer een week van ter voren
krijgen jullie hierover meer informatie. De volgende activiteiten en uitjes zijn al gepland:
- Doe-us op vrijdag 1 november !
- Bezoek RGO op 14 november (alleen groep 8).
Proefjes over drijven en zinken!
Met biologie hebben we het over het thema 'de wereld om ons heen'. Een onderdeel hiervan gaat over
drijven en zinken. Vorige week maandag hebben we hierover proefjes gedaan.
Eerst hebben we voorspeld welke voorwerpen blijven drijven en welke voorwerpen gaan zinken. Daarna
hebben we de proef op de som genomen. Zo hebben we bijvoorbeeld ondervonden dat een peer zinkt
maar een appel en mandarijn blijven drijven.
Ook hebben we een gekookt ei (wat zinkt), met behulp van zout laten drijven in het water. Daarna
hebben we nagedacht over een verklaring waarom een grote zware stalen boot kan blijven drijven, maar
een kleine paperclip zinkt. Het was een erg leuke en leerzame les. ( zie de foto’s in de bijlage)
Belangrijke data:
- 8 okt: Fietsenkeuring groep 5 t/m 8.
- 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
-

-

Ma 21 GGD onderzoek groep 7 OBS Duiveland
Di 22 Start EHBO lessen groep 8

23 okt. 1e MR vergadering
24 okt. Ouder- en informatieavond aanvang: 19.30 uur
25 okt. Nieuwsbrief 5 2019 2020

Foto’s:
Braamfeest 2019: https://myalbum.com/album/3EYjW8yTAJWQ
Groep 1/2 : https://myalbum.com/album/UUj6BxyRwsdi
Kinderboekenweek 1e foto’s: https://myalbum.com/album/4iCxzZkYXzWz
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen
-

Kabouterpad in de bossen van Westerschouwen.

-

Sensei Dennis gaf ons een workshop karate van karate school Isshonni in Zierikzee.
Daar geven ze niet alleen karate, maar ook les in weerbaarheid. Karate is vanaf 6
jaar. Je begint in de groep Dragons. Ben ongeveer 10 dan zijn de Ninja’s een leuke
groep. Voor info: bezoek de website van Isshoni.

-

Flyer Zwembad Dolfijn !!
Flyer SMWO over informatieavond
Fotoblad Proefjes les Juf Sanne
En opgelet; Alle informatie over de Ouderavond m.b.t. de Kanjertraining!

