Nieuwsbrief 6, schooljaar 2019 /2020.
Nieuwerkerk.

Datum: 8 november 2019.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze nieuwsbrief 6 van het schooljaar 2019/2020.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 22 november 2019.
Verjaardagen.
9 nov.
10 nov.
11 nov.
15 nov.
21 nov.

Siebe Wind gr. 6
Bartel Heutink gr. 5
Benjamin Deurloo gr.4
Britt van ’t Hoff gr. 4
Nora Flikweert gr. 6

Algemeen:
Schoolontbijt !
Vanmorgen hebben we weer ontbeten op school. Ook onze school deed mee aan het Nationaal
schoolontbijt. De bedoeling; ontbijten is goed en gezond, vandaar ook alleen gezonde etenswaren op
tafel! Ook deze keer hebben we weer hulp gehad van Ouderraad en andere hulpmoeders! Leuk, handig en
gezellig. Dus wederom bedankt! (Onderaan de nieuwsbrief vindt u een linkje met foto’s)
Jaarverslagen Ouderraad en brief Ouderbijdrage 2019 2020!
Hallo allemaal, bij deze nieuwsbrief vindt u bij de bijlagen de jaarverslagen van de Ouderraad. Dat
betekent het financieel jaarverslag en het jaaroverzicht van de activiteiten. Leuk en goed om nog eens
terug te lezen!
Daarnaast…. Ook de brief met de vraag om de jaarlijkse ouderbijdrage te betalen !! Let op…als uw
zoon/dochter in groep 7/8 zit, zijn de kosten 67,50 euro dit i.v.m. schoolkamp !!
Voorlichtingsavond groep 8 Voortgezet Onderwijs!
Dinsdagavond 19 november vindt de jaarlijkse informatieavond plaats over het Voortgezet onderwijs.
Aan bod komen de advisering vanuit onze school en hoe het tegenwoordig werkt op het Voortgezet
onderwijs. De avond vindt plaats m.m.v. de Pontes uit Zierikzee
Deze avond is bestemd voor de ouders van groep 8, maar ook de ouders van groep 7 zijn welkom!
Koffie en thee: 19.15 uur. Aanvang: 19.30 uur.
Bespreekweek in aantocht!!
In de week van maandag 25 t/m 29 november vindt de bespreekweek voor alle groepen plaats!
U kunt daar voor intekenen vanaf maandag 18 november !!!
Groep 1-2.
We zitten helemaal in de herfst, maar ook zijn we nog bezig met uitvinden.
Gedroomd over eigen uitvindingen. De dromen zijn opgeschreven en daarna getekend.
Samen met groep 8 hebben we vliegtuigen gevouwen. Dit was best pittig.
Daarna moest er geoefend worden. En natuurlijk ook meten en gekeken hoever het vliegtuig kwam.
Dat hebben we met stokken, linialen en meetlinten gedaan. Daarna gemeten met voetstappen, wat toch
iets fijner was.
Ook tijdens dans zijn we met vliegtuigen in de weer geweest, op naar Hawaï en India.
Met kastanjes, eikels en andere herfst materialen hebben we geteld, een dennenmannetje gemaakt en
holletjes, hutjes voor de overwinteraars, zoals de pad en egel gemaakt. En we weten nu ook wat er in
zo’n vrucht zit. Een natuurlijk hebben we een versje geleerd van Liz en een herfstversje.
Er zijn plannen gemaakt om het Sinterklaashuis te bezoeken met de klas. Namelijk: Dinsdag 3
december om 09.00 uur.

Groep 3-4.
Het wordt weer wat onrustiger in de klas, zou het met de wind te maken hebben? Of met het idee,
dat de Sint in aantocht is?
We weten het nooit zeker, maar daar denken wij dan aan als leerkracht. Het is altijd een gezellige tijd
tussen herfst en kerst en er staan veel dingen op het programma.
Om er een paar te noemen, het schoolontbijt van deze ochtend, bedoeld om gezond de dag mee te
beginnen. Het bezoek aan het huis van Sinterklaas, over een paar weken, waarvoor we u graag vragen
als chauffeur en begeleider.
We hopen u ook allemaal te zien in de “bespreekweek”, dan kunt u over uw kind komen praten met ons.
En verder werken we met de kinderen door aan hun leesontwikkeling en zijn we met rekenen in groep 3
bezig met sommen. Die sommen worden eerst in de klas uitgespeeld met het verhaal van de bus. Er zitten
mensen in de bus en bij de bushalte gebeurt er wat, er komen mensen bij of er stappen mensen uit. Dat
worden later de + en de – sommen.
In groep 4 zijn er momenteel ook leuke rekenlessen op Snappet, spiegelen, vormen herkennen,
symmetrie en het herkennen van munten en biljetten en rekenen met geld.
De methode nieuwsbegrip voor begrijpend lezen is gebaseerd op het nieuws van dit moment, er is
bij elke les een stukje uit het jeugdjournaal te zien. Zo hebben we gelezen over de marathon, die
Kipchoge in Wenen liep, de landelijke actie “Zet je licht aan”, dierendag, het stikstofprobleem
en andere zaken uit het nieuws.
En met een aantal studiedagen deze periode zijn de kinderen vast wel blij, even relaxen!
De datum voor het bezoek aan het huis van Sinterklaas is 2 december voor groep ¾, tijd:
12.20-13.40 uur en 3 december voor groep ½, tijd: 9.00- 10.20 uur.
Vanwege een maximum aantal kinderen per bezoek maken we een verdeling met groep ½, u
hoort daar later nog van. Wilt u mee, dan graag aanmelden bij de leerkrachten.
Groep 5-6.

De buitenlesdag was heel leuk. De vogels was wat minder, want er zat maar 1 vogel  .
Maar het varen vonden we heel leuk. Want je kon zeehonden zien. Het zoeken naar de mossels en de
oesters was ook heel leuk.
Ik heb gekeken of er een parel in de oester zat. Er was wel een bijenkorf bij de vogels spotten. Ze hebben
ook een film gemaakt.
Van Rosalie en Hugo.
De buitenlesdag bij het Grevelingen was leuk. We gingen ook varen. We zagen zeehonden in de
Grevelingen.
Er waren 3 krabbetjes gevangen, er was ook een meneer die over de dieren vertelde. Hij vertelde over het
leven in de Grevelingen.
Ik heb met schepnetjes oesters en krabben gevangen. Dat was leuk.
Van Thijs en Nine.
We gingen met de “Crea” techniek doen. Met spullen waar je huizen en auto's van kunt maken. Het is
moeilijker dan je echt van te voren dacht. Het heet Twickto. Met lego hadden we een heel groot dorp
gemaakt. En ik dacht dat het heel lang zou duren , maar het was wel gelukt. We willen nog wel een keer
techniek doen.
Van Job en Mourad.
Wij hebben een hele legostad gemaakt. Met allemaal gebouwen en een racebaan. Dat was leuk. Ik wil het
wel nog een keertje doen. Ik ben er ook heel goed in, dus wil ik er nog wel een keer mee bouwen.
Van Luuk.
Ik heb met de Dacto gewerkt. Met schroefjes en schroevendraaiers. Samen met Rosalie Bos en Rosalie
Babijn. Ik vond het best moeilijk. Maar ik probeerde er toch wat van te maken. Ik wilde een voertuig
maken. Uiteindelijk werd het een soort van stoel. Toch vond ik het best wel leuk.
Van Jax.
Huiswerk groep 5 en 6!!
Maandag aanstaande!!! moet groep 5 de tafel van 8 vlot uit hun hoofd kennen.
Dinsdag is er een toets Engels voor groep 5 en 6.
De woordjes moeten zowel van het Engels naar het Nederlands als andersom geleerd worden en van de
zinnetjes hoeven de kinderen alleen de Nederlandse vertaling te kennen. Succes met leren!

Sinterklaas in aantocht…..
En zo is het alweer november. De tijd van donker en gezelligheid komt er aan.
Op school beginnen we al met de voorbereidingen. Donderdag 5 december vieren we Sinterklaas.
In groep 5-6 pakken we surprises uit, lezen we gedichten voor en brengt de Sint een kort bezoek in de klas.
Volgende week maandag krijgen de kinderen een lootje mee naar huis waar ze hun naam, verlangens,
hobby's e.d. op kunnen invullen.
Het bedrag is 5 euro. Woensdag moet dit lootje weer terug op school zijn, zodat we
donderdag 14 november de lootjes kunnen trekken.
Het is de bedoeling dat er een leuk cadeautje wordt gekocht. Hiervoor maak je een
leuke surprise met gedicht. Veel plezier en succes ermee. We hebben er nu al zin in!
Groep 7-8.
EHBO.
Heel groep 8 is op donderdag 7 november naar EHBO geweest in Bruinisse. We hebben veel geleerd over
reanimatie en verband om de hand. Groep 8 uit Oosterland was er ook. We hebben de reanimatie
geoefend op poppen (die hadden six packs). We hebben geleerd hoe je een schokapparaat (AED) moet
gebruiken. Reanimatie is je hart weer op gang brengen.
Hoe gaat een reanimatie in zijn werk:
1- Eerst de 3 a’s=aanspreken, aanschudden en alarm slaan (hulp inschakelen).
2- Ademhaling controleren.
3-112 bellen (als het slachtoffer niet reageert).
4- Schokapparaat gebruiken
5- Reanimeren en mond- op mondbeademing.
Groetjes van Nikki en Zuzia uit groep 8.
Doe-us dag.
Wij zijn vorige week vrijdag naar 2 museums geweest: Brusea en Goemanszorg.
We hebben in Brusea bolussen gebakken, we mochten een schelp verven, speurtocht gedaan en film
gekeken. Toen gingen we naar Goemanszorg in Dreischor.
Eerst gingen we een speurtocht doen en er was een meneer die wat ging vertellen over vlas. Als laatst
hebben we een schuurtje gemaakt van vlas. We vonden bolussen bakken in Brusea het leukst en in
Goemanszorg vonden we de speurtocht het leukst.
Gemaakt door Jara en Brent.
Indigobus!
Op woensdag 13 november brengt groep 8 een bezoekje aan de Indigobus. Dit is een oude Amerikaanse
schoolbus, waarin de kinderen van alles leren over verslavingen. De bus komt elk jaar, dus volgend jaar is
groep 7 aan de beurt!
Belangrijke data:
- 14 nov. Groep 8 bezoekt RGO Middelharnis
- 15 nov. Studiedag team; leerlingen vrij
- 14 en 15 nov. Meester Jacco op 2 daagse directies Obase
- 18 nov: vanaf vandaag intekenen voor de bespreekweek
- Di 19 nov. Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 8
- Vrij 22 nov. Nieuwsbrief 7 2019 2020
- Ma 25 t/m Do 28 nov. Bespreekweek. Zie ook hierboven
Foto’s:
Groep 7 8: Doe us dag okt 2019: https://myalbum.com/album/TDFupTmqqpfA
Groep 5 6: Techniekles en Buitenles dag: https://myalbum.com/album/uHFNHJ8FW7U8
Groep 7 8 : EHBO: https://myalbum.com/album/NbW8QqScW4Hp
Groep 1 2: Thema’s : Doen als of en uitvinden: https://myalbum.com/album/rXRdDdbPAMQ7
School: Schoolontbijt: https://myalbum.com/album/XK3YErPWv4DR
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen
- Sinterklaas Nieuwerkerk, Sinterklaas Zierikzee, Sinterklaas Ouwerkerk
- Rode Kruis zwemmen
- Watersnoodmuseum film

