Nieuwsbrief 5, schooljaar 2019 /2020.
Nieuwerkerk.

Datum: 25 oktober 2019.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze nieuwsbrief 5 van het schooljaar 2019/2020.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 8 november 2019.
Verjaardagen.
28 okt.
29 okt.
2 nov.
7 nov.
8 nov.

Tess van Zundert gr. 8
Mourad Kadkoui gr. 6
Tim Bouwman gr. 3
Fenna Scheele gr. 4
Saphira Keekstra gr. 5

Algemeen:
Informatieavond Kanjertraining, goed bezocht!
Gisteravond vond de informatieavond over de Kanjertraining plaats.
We kijken terug op een geslaagde en goed bezochte avond. De theorie en achtergronden van de
Kanjertraining werden uitgelegd en ouders deden mee aan oefeningen die in de Kanjertraining
worden gebruikt. Dat gaf meer duidelijkheid en leidde ook tot veel plezier.
Iedereen die geweest is of zich heeft “laten horen” hartelijk bedankt voor jullie komst.
Als de informatie van deze avond beschikbaar is, wordt het aan een ieder toegestuurd.
Mad science naschoolse cursus gaat niet door!
De naschoolse cursus van Mad Science gaat deze keer niet door. Na het aantal leerlingen van 15, vorig
schooljaar, zijn er dit schooljaar niet voldoende leerlingen aangemeld om de lessen op onze school te
geven.
Groep 1-2.
Voor de vakantie hebben we de kinderboeken week afgesloten.
In de Kinderboekenweek kwam meneer Gerwie voorlezen. Hij las voor uit een boekje van het NME waar
allerlei onderwerpen uit de natuur aan bod kwamen zoals een tornado of plastic afval en over zaken die
tijdens het spelen kunnen gebeuren, bijv. in de modder vallen. Of wat te doen als je een vriend wilt helpen.
Zo combineerden we de KDW met een NME activiteit
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we begonnen aan een nieuw thema: Uitvinden. De kinderen
hebben geleerd hoe ze een hut kunnen bouwen voor Snoes de poes. ln de huttenhoek mogen ze een
hut bouwen voor zichzelf en in het atelier knutselen ze een hut .
Het ankerverhaal heet: Wat nu Keizar?
Het gaat over een jongetje die zijn bal in de tuin van de buren schopt en een plan moet verzinnen om zijn
bal terug te halen. Hij moet iets verzinnen om over de schutting te klimmen.
Voordat het verhaal voorgelezen werd, moesten de kinderen proberen uit te vinden hoe Pompom
over een schutting zou kunnen klimmen. lk moet zeggen de klas kwam op dezelfde ideeën als
Keizar.

Ook hebben we nog met muziekinstrumenten gespeeld en hebben we een partituur gespeeld. Of wel het
instrument bespelen als de dirigent het op het bord aanwijst.
Woorden die bij dit thema horen kunt u weer vinden op het prikbord bij de ingang van de klas.
Ryan van der Werf wordt binnenkort vier jaar en is komen wennen in de klas, alvast veel plezier gewenst op onze
school.

Groep 3-4.
Na een week vakantie zijn we maandag weer fris gestart.
Alle kinderen van groep 3 en 4 komen nu zelfstandig naar binnen. Wilt u dus ook afscheid nemen op
het plein en wilt u dit ook doorgeven aan opa’s, oma’s en alle andere personen die uw kind op school
komen brengen. Dit zorgt voor duidelijkheid bij de kinderen.
Ook willen wij u vragen op tijd te komen. Het is erg vervelend voor uw kind binnen te komen terwijl wij al
begonnen zijn.

Verder zijn we met rekenen in groep 3 gestart met de “bus sommen”. Dit is in het begin nog best lastig.
Vraag uw kind er maar eens naar!
Groep 4 sluit deze week blok 2 af van taal en spelling. Ze hebben al weer veel nieuwe dingen geleerd.
In Snappet kunnen we precies zien welke leerdoelen behaald zijn en welke nog extra geoefend moeten
worden. Dit is ook zichtbaar voor de kinderen.
Naar aanleiding van het thema van de Kinderboekenweek hebben we een boekje gemaakt over reizen. Dit
hebben we voor de vakantie al gedaan maar kwam deze week mee naar huis. De resultaten waren erg
leuk.
Tot slot was er deze week ook de informatieavond over de Kanjertraining. Fijn dat u er was!
Groep 5-6.
Na de herfstvakantie zijn we weer fris en fruitig gestart. Er waren leuke verhalen in de
klas over de herfstvakantie, iedereen heeft er duidelijk van genoten.
Vanmorgen hebben we een buitenlesdag bij het haventje van Bommenede aan het
Grevelingenmeer gehad. We hebben daar in groepjes veldwerk en activiteiten gedaan
over vogels en water. Verder hebben we ook een stukje gevaren. Stukjes over onze
ervaringen in de volgende nieuwsbrief
Volgende week maandag krijgen de kinderen informatie over het maken van een
werkstuk.
In de periode vanaf nu t/m de kerstvakantie kunnen ze hier thuis aan werken. Maandag krijgen de
kinderen een stappenplan mee naar huis over hoe een werkstuk eruit moet komen te zien.
Is iets niet duidelijk, kom gerust langs om hierover wat te vragen.

Groep 7-8.
Doe-us!
Op vrijdag 1 november doen we mee met het educatieproject Doe-us!.
We worden die dag opgehaald met een bus om een bezoek te brengen aan Brusea in Bruinisse en
Goemanszorg in Dreischor. Het programma begint om 08.30 uur, dan worden we opgehaald met de bus
bij school. Het zou fijn zijn als iedereen op tijd op school is. Het programma duurt tot 14.30 uur, dus
we zijn uiterlijk 14.45 uur weer terug op school.
Watersportexperience!!
Vorige week vrijdag zijn we naar de Watersportexperience geweest. We gingen als eerst suppen in
tweetallen en op het eind gingen we met z’n allen op de grote sup. Daarna gingen we van de Waterjump,
maar daar durfden wij niet af. Als laatste gingen we surfen, dat was koud en moeilijk. Na het surfen
mochten we weer lekker aankleden en toen was de dag alweer voorbij.
Groetjes van Myrthe en Lotte.
EHBO groep 8.
Dinsdag 22 oktober hebben we voor het eerst EHBO gehad. We hebben de Rautek geleerd en
dat is dat je iemand verplaatst. De mevrouw die ons les geeft heet Ellen. We kregen ook huiswerk
mee in een schriftje en een USB-stick waar veel tekst op staat. De EHBO-les duurde een uur en we
hebben veel geleerd. We hebben al zin in de volgende les.
De groeten van Eline en Nikki.
Voorleeswedstrijd….
De donderdag voor de herfstvakantie was het voorleeswedstrijd. De kinderen die meededen zijn: Kyra en
Hugo uit groep 6, Jara en Julia uit groep 7 en Aisata en Eline uit groep 8. De jury was meester Jacco, juf
Simone en leesjuf Ellen. Het was open dag dus er waren ook ouders en brugklassers bij. En de winnaar
was Aisata!!! Iedereen had het heel goed gedaan!
Groetjes Julia en Aisata

Belangrijke data:
- 29 okt: OR vergadering
- 6 nov. Studiedag team; leerlingen vrij
- 8 nov. Schoolontbijt, deelname OBS Duiveland, Nieuwsbrief 6 uit
- 14 nov. Groep 8 bezoekt RGO Middelharnis
- 15 nov. Studiedag team; leerlingen vrij
- 14 en 15 nov; Meester Jacco op 2 daagse directies Obase

Foto’s:
- Link Mad science: https://myalbum.com/album/dQPVtBDdEtcQ
-

Waterexperience: https://myalbum.com/album/kQq2JnHx6mie

-

Groep 1 2: https://myalbum.com/album/u7v7Uv2T4hxj

Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen
- GVO nieuwsbrief Marjan Sijrier
- Flyer SMWO
- Flyer Mosselloop Delta sport
- Halloween optocht!

