Nieuwsbrief 10, schooljaar 2019 /2020.
Nieuwerkerk.

Datum: 17 januari 2020.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze nieuwsbrief 10 van het schooljaar 2019/2020.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 31 januari 2020.
Verjaardagen.
19 jan.
Jessie v/d Werf gr. 8
27 jan.
Nora Albers gr. 1
Britttany Meijer gr. 7
28 jan.
Anise Meskic gr. 2

Algemeen:
Onderwijsstaking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari, OBS Duiveland dicht!
Als team hebben we de aanstaande staking van 30 en 31 januari besproken en net als de meeste andere
Obase scholen besloten om mee te doen aan de staking. De school is deze 2 dagen dus gesloten.
We hebben nog steeds zorgen over de staat van ons onderwijs; denk hierbij aan groepsgrootte, passend
onderwijs, lerarentekort, vervangingsproblematiek.
We willen hier als team wel aangeven dat het ons voornamelijk om bovenstaande gaat en niet om het
salaris wat vooral in de media naar voren komt.
We hopen dat de regering de komende periode zich echt wil inspannen voor structurele inhoudelijke
verbeteringen en investeringen voor de lange termijn. Zodat weer meer mensen de weg naar het mooie
vak van leerkracht zullen vinden.
Zwemgeld groep 3 en 4!
Vorige week vrijdag hebben de ouders/verzorgers van groep 3/4 de eerste mail gehad
m.b.t. het schoolzwemmen. Inmiddels zijn de eerste betalingen al binnen.
Voor diegene die nog niet betaald heeft…. Wilt u dit z.s.m. doen. De school moet dit geld
namelijk 1 op 1 overmaken naar de gemeente.
Het bedrag voor het schoolzwemmen is voor dit jaar vastgesteld op 57, 84 euro per
leerling! U kunt het bovenstaande bedrag overmaken op rekeningnummer:
NL66RABO0375108343 t.n.v. J.C. Folmer Stichting Obase
o.v.v. Schoolzwemmen 2029 2020, gevolgd door de naam van uw zoon/dochter.
Groep 1-2.
Allereerst een gezond en gelukkig 2020 voor iedereen en dat sluit mooi aan bij het thema
gezondheid waar we aan werken.
Het ankerverhaal gaat over Tom Andersom. Hij doet alles andersom: hij loopt achterstevoren, zijn
broek zit achterstevoren, hij zit achterstevoren op zijn stoel en poetst zijn tanden met
chocoladepasta l!
Dat is natuurlijk geen "gezond" gedrag. Aan het eind van het verhaal komt hij daar ook achter.
De huishoek is ingericht als dokterspraktijk met apotheek en de kinderen mogen "pillen"
tellen, patiënten onderzoeken, pleisters plakken en op een echte laptop werken.( zie foto's)
Enkele woorden die bij het thema horen zijn: andersom, de huid, het lichaam, het gebit, het
ontbijt, de verbanddoos, het drankje, het wondje, het zalfje, het fruit, de groente enz. De
woordenlijst hangt op het prikbord bij de deur van de klas.
ln de kring hebben we bij onszelf gevoeld waar onze botten zitten en gekeken wat er allemaal
aan
ons lichaam zit. Ook hebben we er samen overgesproken dat het belangrijk is om goed te eten,
slapen en bewegen om te kunnen groeien en gezond te blijven.
Met Zoem zoem hebben we kennis gemaakt met de letter aa. En we hebben geleerd dat niet alleen veel
groenten een aa hebben in hun naam. We weten ook wat gezond eten is en dat dat beter is soms dan een
zalfje.

Tijdens dans en drama ging het om het aan leren van de boog (schrijven.) We hebben in bogen
geschaatst en allerlei schaats varianten op het digibord gezien. Met buitenspelen hebben we de
ambulance uitgespeeld. Patiënten van en naar het ziekenhuis brengen, die vervolgens door de dokter
werden nagekeken en daarna gezond zijn verklaard.
Bij dit thema sluit ook goed aan dat de kinderen van groep 2 een bezoek brengen aan de
“schooldokter”. De verpleegkundige die dit uitvoert is dinsdag bij ons op school geweest en heeft de
kinderen uitgelegd wat voor onderzoekjes en spelletjes ze gaan doen
Oud leerling Sylvano heeft een stagedag op onze school gehad en is ook bij ons in de klas geweest.
Lotte is inmiddels vier jaar geworden en zit bij ons op school! Welkom!
Verder komen een aantal kinderen wennen in onze klas: Dat zijn Maud, Ariane en Lauren.
Tot slot wordt er volgende week donderdag door de “peuterjuf” voorgelezen aan de peuters en “onze
kleuters”, een leuke manier om zo langzaam aan meer samen te werken.
Groep 3-4.
In groep 3 en 4 zijn we na de kerstvakantie vol goede zin weer van start gegaan!
In de klas is hier en daar wat opgeknapt aan muren en de tussendeur naar het andere lokaal is voorzien
van isolatie, om het geluid wat tegen te houden.
Deze week hebben de kinderen in groep 3 de laatste letter aangeboden gekregen en kunnen ze
inmiddels alles lezen wat los en vast zit.
Er worden nog wel wat combinaties aangeleerd, zoals ieuw en oei en hoe je dat moet schrijven, maar
het meeste werk zit erop.
Alleen… om vlotter te leren lezen is er veeeel training nodig. Voor een deel gebeurt dat
natuurlijk op school, elke dag. Maar het zou uw kind geweldig helpen wanneer u thuis ook
met hem of haar leest, zodat hij of zij een goede lezer wordt.
In groep 4 beginnen we nu serieus met begrijpend lezen. Elke week een aantal lessen,
want deze vaardigheid heb je het meest nodig.
Ook u willen we vragen om toch vooral met uw kind te blijven lezen en verduidelijken van
een tekst, kies maar moeilijke boekjes, ze kunnen meer dan ze denken!
In groep 4 wordt vrijdag 24 januari de tafel van 10 afgetoetst. Succes met leren.
Ondertussen maken we in deze periode de landelijke Cito-toetsen voor rekenen, spelling en lezen in beide
groepen, daarna maken we rapporten en nodigen we u weer uit voor gesprekken over uw kind.
Groep 5/6.
Deze maand worden de CITO toetsen weer afgenomen in alle groepen. Afgelopen dagen zijn we met
rekenen en begrijpend lezen aan de slag gegaan. Volgende week spelling en leestoetsen.
Ook zijn we begonnen met een nieuw thema geschiedenis; ridders en kastelen. De kinderen mogen deze
keer in groepjes een poster maken met de info uit het boek en deze ook presenteren voor de klas. As.
dinsdag vindt de toets biologie thema 2 plaats.
Op school zetten we rekentuin in om het hoofdrekenen te oefenen. Het makkelijke hiervan is dat er
thuis ook ingelogd kan worden. Voor sommige kinderen kan het enorm helpen om hier thuis ook mee
te oefenen!
Sinds de kerstvakantie hebben we een nieuwe leerling in onze groep. Haar naam is Hadassah.
Ze voelt zich al aardig thuis en heeft haar draai al gevonden.
Hadassah, we wensen jou een fijne, leerzame tijd toe bij ons in de klas.
Soms is er tussendoor wat tijd om iets te kiezen. Hugo en Dave gingen aan de
slag met de Kapla en hebben samen dit bouwwerk gemaakt!
We missen nog steeds enkele rapporten. Graag de komende week inleveren,
zodat we het komende rapport kunnen maken.
Groep 7-8.
Gymnastiek en Gymkleding vergeten!
De afgelopen periode valt het in groep 7/8 op dat behoorlijk wat kinderen niet mee kunnen/willen
gymen! De een vergeet zijn gymspullen, de ander heeft een “pijntje”, de volgende wil op straatschoenen
gymen, een ander vergeet door te geven dat schoenen te klein zijn enz.
We vinden dat jammer en geen goede zaak, want de kinderen kunnen dan niet mee gymen en
bewegen is belangrijk!

We vragen u dan ook om via een mailtje, briefje uw zoon/dochter aan te laten geven bij de leerkrachten
of ze werkelijk niet mee kunnen gymen. We hopen op deze manier dat iedereen dan weer zoveel
mogelijk mee gymt.
EHBO
Gisteren zijn de kinderen van groep 8 naar Bruinisse geweest voor een EHBO-les. Normaal
zijn de lessen bij ons op school, maar nu was er een speciale les met slachtoffers
(lotussen) die in groepjes geholpen moesten worden. Zo lag er iemand bewusteloos op
de grond en die moest dan in de stabiele zijligging gelegd worden. Ook was er iemand
met een lelijke snijwond en die moesten de kinderen dan verbinden.
In totaal waren er acht slachtoffers en die hebben de kinderen allemaal goed kunnen
helpen.
We hebben ook nog handige tips gekregen voor het examen.
Het examen is op donderdag 6 maart, ook in Bruinisse. We hebben hiervoor ook weer een paar
chauffeurs nodig. We willen om 9.45 uur vertrekken bij school en het is om 12.00 uur weer
afgelopen.
Belangrijke data:
- Di 21 jan. Diverse leerlingen gr. 2 naar GGD
- Do 30 jan. en vrijdag 31 jan. Staking
- Vrij 31 jan. Nieuwsbrief 11 2019/2020
- Vrij 7 febr. 1e rapport mee alle leerlingen
- Week van 10 t/m 14 febr. Rapportgesprekken, def. data en intekenen volgt nog
Foto’s:
Groep 1/2: Klimles en meer: https://myalbum.com/album/wd8jSXWc8hRc
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen
- Bijlage Lichtjeszwemmen zwembad Dol-Fijn

