
    
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 11, schooljaar 2019 /2020.             Datum: 31 januari 2020. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze nieuwsbrief 11 van het schooljaar 2019/2020.  
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 14 februari 2020. 
 
Verjaardagen.  
6 febr.   Yara van Strien gr. 2 
10 febr.  Zuzia Scieszka gr. 8 
 
 
Algemeen:  
 
Zwemgeld groep 3 en 4!  
DE afgelopen tijd hebben de ouders/verzorgers van groep 3/4 mail gehad m.b.t. het 
schoolzwemmen. Inmiddels zijn de meeste (20 van de 28) 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. Uiterlijk op 19 februari! 
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. 
 
Andere inrichting van de school. 
Inmiddels heeft u het waarschijnlijk al gezien of gehoord er zijn nieuwe garderoberekken gekomen voor 
alle groepen, er zijn enkele zitzakken aangeschaft en er staan zelfs 2 “leesbankjes” in de school. 
Met de zitzakken en bankjes maken we binnenkort een heuse “leeshoek” af.  
De aanschaf van de bankjes is mede mogelijk gemaakt door de Fam. Hart uit Sirjansland, zij hebben 
ons een mooi bedrag van 250, 00 euro geschonken. Nogmaals bedankt daarvoor.  
Met wat geld uit onze “verjaardagspot” van vorig jaar erbij konden we tot aanschaf overgaan.   
.  
Rapporten mee en gesprekken op school. 
Volgende week komen de rapporten voor de 1e keer dit jaar mee naar huis. De gesprekken vinden een 
week later plaats! Intekenen voor de gesprekken kan vanaf volgende week maandag 3 februari!! 
 
Groep 1-2. 
In verband met de staking was deze week een korte week. Volgende week maandag starten Bryan en 
Ariane. Bryan is in Nieuwerkerk komen wonen en zit in groep twee. Ariane wordt dinsdag 4 jaar. 
Gefeliciteerd.  
Nora en Anis hebben hun verjaardag ook gevierd zoals op de foto’s is te zien.  
We krijgen maandag ook een stagiaire, ze heet Ilse v.d. Klooster en komt op maandag en dinsdag. Ze leert 
voor pedagogisch medewerkster.  
We hebben een leuk lied geleerd. Dit is de tekst van het eerste couplet: Je hebt twee armen en je 
hebt twee benen. Je hebt tien vingers en je hebt tien tenen en honderdduizend haren op je hoofd je mag 
ze tellen als je het niet gelooft(laatste zin twee keer). 
Verder hebben we ambulances geknutseld, beterschapskaarten gestempeld en gespeeld in de doktershoek 
met apotheek. Het volgende thema heet: Eten en drinken. 
 
Oproep!! We kunnen voor het volgende thema LEGE PIZZADOZEN  gebruiken! Wilt u deze bewaren en 
afgeven op school als u er heeft? Alvast bedankt  
 
Groep 3-4. 
Wat hebben we weer twee drukke weken achter de rug. Alle kinderen zijn getoetst op verschillende 
vakgebieden om te zien hoe ze zich ontwikkelen. De uitkomsten van deze toetsen worden met u 
besproken tijdens de komende rapportgesprekken. Intekenen voor een gesprek kan vanaf a.s. maandag 3 
februari. 
 

 



Vanaf a.s. maandag zal juf Sanne in onze klas gaan stage lopen. Juf Sanne heeft het eerste half jaar 
gewerkt in de klas van Meester Maurice en Meester Jacco. Ze zal er zijn op maandag, donderdag en 
vrijdag. De eerste week zal ze zich oriënteren op hoe wij werken. Al snel zal zij een deel van de groep les 
gaan geven. Op termijn zal zij de volledige klas een hele dag begeleiden tijdens alle lessen. Wij wensen 
juf Sanne een fijne en leerzame tijd in onze groep! 
 
Op vrijdag 7 februari gaan wij de tafel van 1 overhoren. Wilt u thuis hiermee weer oefenen? Wat erg 
leuk is om te melden is dat iedereen de tafel van 10 gehaald heeft! Hebben de 
kinderen een tafel behaald krijgen ze een sticker in het tafelpaspoort. Zijn alle 
tafels behaald krijgen ze het paspoort mee naar huis.  
 
Wel blijft het belangrijk de tafels te blijven oefenen, ook al hebben ze de tafel al 
gehaald. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van rekentuin. Hierin staan nu ook de 
keersommen zodat deze thuis geoefend kunnen worden. Ook kan er nu in hetzelfde 
programma geoefend worden met taal en Engels. Leuk voor de afwisseling!  
Ook groep 3 kan hier gebruik van maken. De kinderen kunnen zelf inloggen.  
Mocht dit problemen geven dan horen wij het graag. We kunnen dan kijken of wij kunnen helpen met het 
oplossen hiervan.  
 
Frédérique start na dit weekend in groep 5 en zit dus niet langer in onze klas. Gelukkig zien wij haar nog 
regelmatig op het plein of bij activiteiten buiten de groep. Wij wensen haar veel leerplezier in de 
volgende groep! 
 
Groep 5/6. 
Project middeleeuwen: 
In de groepjes wordt er hard en goed gewerkt aan het thema ridders en kastelen.  
Leuk om te zien hoe enthousiast iedereen is en hoe goed er wordt samengewerkt. 
De poster met teksten en illustraties zijn bijna klaar. Volgende week oefenen en dan volgt de presentatie 
aan elkaar.  
Tijdens crea hebben we kastelen en schilden gemaakt. Ook hier is veel enthousiasme te zien en zijn er 
prachtige creaties ontstaan.  
In de keuzetijd wordt er nu ook met de kastelen, ridders en paarden gespeeld.  

 
De afgelopen weken hebben we alle werkstukken bekeken en beoordeeld. Leuk om ze te lezen, zelfs de 
juffen leren hier soms nog wat van!  
Binnenkort starten we met de spreekbeurten. Er komt in de klas een lijstje te hangen waarop de kinderen 
kunnen invullen wanneer ze een spreekbeurt willen houden en waarover.  
 
Groep 7-8. 
EHBO. 
Donderdag 6 februari is het EHBO-examen voor groep 8 in Bruinisse. De afgelopen weken is er hard 
geoefend, dus als het goed is, is iedereen goed voorbereid. Het examen begint om 10.00 uur en duurt 
tot ongeveer 12.00 uur. We zijn nog op zoek naar drie chauffeurs die ons willen brengen en/of halen. 
We willen graag om 9.50 uur vertrekken bij school. U kunt zich hiervoor opgeven bij meester Maurice. 
 
Watersnoodramp. 
De afgelopen twee weken hebben we het in groep 7/8 gehad over de Watersnoodramp. We hebben veel 
beelden gezien en verhalen gehoord op het digibord, maar de kinderen hebben ook een speurtocht gedaan 
door Nieuwerkerk en ze hebben een werkblad gemaakt. Alle kinderen hebben ook een gedicht gemaakt. 
Aanstaande zaterdag sluiten we het project af met de herdenking van de Watersnoodramp. Veel 
kinderen hebben aangegeven dat ze er zullen zijn, alvast bedankt hiervoor. We hebben afgesproken 
dat we tussen 10.00 uur en 10.15 uur verzamelen bij het dorpshuis. De herdenking zelf is van 10.30 
uur tot 11.00 uur op de begraafplaats, daarna krijgen de kinderen nog wat drinken en iets lekkers in het 
dorpshuis. 
 
Advies- en rapportgesprekken groep 8. 
Volgende week (vrijdag 7 februari) krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis.  
 
De kinderen van groep 8 krijgen op vrijdag 21 februari ook nog hun advies voor het voortgezet 
onderwijs mee naar huis. De gesprekken hierover vinden plaats van maandag 2 maart t/m woensdag 4 
maart. Tijdens deze gesprekken willen we ook graag het rapport bespreken.  
 



Het is voor de leerlingen van groep 8 dus niet nodig om zich in te schrijven voor de 
rapportgesprekken van maandag 10 februari t/m donderdag 13 februari. Na de gesprekken over de 
adviezen worden deze naar de school voor het voortgezet onderwijs gestuurd.  
Mochten er tussendoor toch nog vragen zijn over het rapport, dan kunt u altijd even contact op nemen! 
 
 
 
Fruitdag. 
Sinds vorig schooljaar is het elke woensdag fruitdag. De bedoeling is dat 
de kinderen (in plaats van een koek) fruit (of groente) meenemen voor 
tussendoor. Heel veel kinderen doen dit ook (een keertje vergeten kan 
altijd gebeuren natuurlijk), maar een deel van de klas vergeet dit 
regelmatig. Vandaar deze herinnering…………woensdag fruitdag! 
 
Les- en werkboeken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. 
De afgelopen weken hebben de kinderen weer bloktoetsen voor biologie, geschiedenis en aardrijkskunde 
gemaakt. Bijna alle kinderen nemen, naast de samenvatting, ook hun lesboek en/of werkboek mee naar 
huis om te leren, harstikke goed! Helaas vergeet een enkeling dit vervolgens weer mee terug naar 
school te nemen…..Zou iedereen eens een keer thuis willen kijken of er nog boeken en/of 
werkboeken van geschiedenis, aardrijkskunde en biologie liggen? En deze dan weer mee naar school 
nemen? Alvast bedankt! 
 
Afgelopen maandag was mijn laatste dag in groep 7/8. Ik heb het erg naar mijn zin gehad en heel veel 
geleerd. We hebben een aantal leuke uitjes gemaakt zoals naar de waterexperience op de Brouwersdam 
en met de bus naar musea. Ik heb genoten van de gymlessen waarbij de kinderen altijd fanatiek 
meededen. Ook hebben we een aantal leuke lessen gehad rondom het thema water met proefjes over 
drijven en zinken en de speurtocht over de watersnoodramp. Ik kijk al uit naar het kamp aan het einde 
van het jaar waar ik nog mee naar toe zal gaan. Dat wordt vast heel gezellig! De kinderen zal ik gelukkig 
nog regelmatig zien op school, want vanaf maandag zal ik starten in groep 3/4. Ik ben benieuwd hoe het 
me hier zal bevallen.  
Groetjes Sanne 
 
Belangrijke data: 

- Vrij 7 febr. 1e rapport mee alle leerlingen 
- Week van 10 t/m 14 febr. Rapportgesprekken, intekenen vanaf maandag 3 febr.! 
- Vrij 14 febr. Volgende nieuwsbrief 
- Woe 19 febr. Schoolschaakkampioenschap in Zierikzee 
- Vrij 21 febr. Adviezen groep 8 voor Voortgezet onderwijs mee 
- Ma 24 t/m vrij 28 febr. Voorjaarsvakantie 

 
 
Foto’s:  
Groep 5/6: https://myalbum.com/album/e9tHnMEg9MFc 
 
Groep 1 2: https://myalbum.com/album/rqCA6NSzTJje 
 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen 

- Info avond Pontes  Zierikzee Social media 

https://myalbum.com/album/e9tHnMEg9MFc
https://myalbum.com/album/rqCA6NSzTJje

