Nieuwsbrief 12, schooljaar 2019/2020.
Nieuwerkerk.

Datum: 14 februari 2020.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze nieuwsbrief 12 van het schooljaar 2019/2020.
De volgende nieuwsbrief volgt op Donderdag 5 maart 2020.( i.v.m. studiedag vrijdag 6 maart)
Verjaardagen.
15 febr.
Finn Kiesenberg gr. 7
24 febr.
Enora v/d Maale gr. 5
Nine v/d Veen gr. 5
Gijs van Westen gr. 7
26 febr.
Tim v/d Zwet gr. 4
5 mrt.
Anna van Strien gr.
Algemeen:
Laatste oproep …… Zwemgeld groep 3 en 4!
De afgelopen tijd hebben de ouders/verzorgers van groep 3/4 hebben we een aantal oproepen gedaan
voor de betaling van het schoolzwemmen.
Inmiddels is het meeste zwemgeld binnen, slechts een paar betalingen moeten nog worden gedaan!
Bent u diegene die nog niet betaald heeft…. Wilt u dit alstublieft 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.
Gesprekken op school.
In de afgelopen week hebben de gesprekken over het eerste rapport weer plaatsgevonden, iedereen heeft
weer de gelegenheid gehad om het gesprek met de leerkrachten aan te gaan. Dit keer met de kinderen
van de groepen (5) 6 en 7 er ook bij.
Voor alle groepen geldt dat u weer op de hoogte bent van de algemene ontwikkeling van uw kind(eren).
Groep 1-2.
We zijn begonnen met het Schatkist thema: ETEN en DRINKEN. Het verhaal
heet Regenboogsoep.
Roos maakt met haar papa groentesoep voor mama, opa en oma. De huishoek is
inmiddels omgetoverd tot een restaurant, waar de kinderen, kok, ober,
serveerster of klant enz. kunnen spelen. De themawoorden hangen aan het
bord bij de deur van de klas.
Verder hebben we boeken in de klas over eten en drinken, tekenen we ons
lievelingseten en leren we weer nieuwe liedjes.
Verder graag aandacht voor het volgende: Veel kinderen komen dagelijks met
speelgoed of verkleed naar school. Graag willen we dat beperken tot de maandag, dan kan er ook op die
dag aandacht aan worden besteed. Ook zijn verkleedkleren niet altijd handig bij gymnastiek en
buitenspelen, kan zelfs gevaarlijke situaties opleveren en veroorzaken.
Groep 3-4.
De afgelopen periode hebben we veel ouders en een enkel kind gezien en gesproken tijdens de
oudergesprekken. Dit was goed en we zijn weer van elkaars bevindingen op de hoogte. U kunt altijd
tussendoor nog een afspraak maken met ons, indien u dat nodig of wenselijk acht.

In groep 3 zijn de kinderen begonnen met het werken op een tablet, wij noemen het Snappet, zo
heet de methode waarmee zij leren. Voorlopig alleen voor rekenen, later in groep 4 volgen taal,
spelling en begrijpend lezen. De Snappet methode volgt de leerling individueel en past de leerstof aan.
Uw kind heeft dan een eigen leerweg en die is voor alle kinderen anders. We geven wel
uitleg in de hele groep en de kinderen maken vervolgens de les. De uitbreiding of extra
instructie volgen indien nodig.
Graag willen we nog eens benadrukken, dat de kinderen nu kunnen lezen, maar de
kilometers nog moeten maken om het tempo erin te krijgen. We vragen u dan ook
om regelmatig met uw kind te lezen. In groep 4 zijn we druk met de tafels leren en
deze week met het digitaal klokkijken, HELP uw kind alstublieft met dit oefenen. Het
was nog heel lastig! Met spelling hebben we een blok afgesloten met diverse dictees en
ook taal was weer klaar.
Volgende week een nieuw blok voor beide vakken. Ook in groep 4 heeft het lezen met
uw kind grote prioriteit. Vooral op toon, begrijpend lezen. Dit is het belangrijkste
vak op school, dus maak er een gezellig moment van samen en oefen regelmatig!
We hebben , naast juf Kim, een nieuwe stage-juf in de groep, nl. juf Sanne. Zij stelt
zich zelf aan u voor. Wij zijn heel blij met de hulp en het enthousiasme van de dames,
welkom juf Sanne!
Hallo allemaal,
De meesten zullen mij ondertussen al wel kennen, maar voor wie het gemist heeft zal ik
mij nog even voorstellen. Ik ben Sanne en volg sinds een jaar het zij-instroomtraject
van de Pabo. Ik heb al een jaartje rondgelopen bij OBS Duiveland. Ik heb hiervoor stage
gelopen in groep 5/6 en in groep 7/8.
De afgelopen twee weken heb ik kennis gemaakt met groep 3/4 en heb ik ook al enkele ouders ontmoet
tijdens de rapportgesprekken afgelopen week. Het is eventjes wennen na mijn stage in groep 7/8 maar
het is een leuke groep en ik heb het nu al erg naar mijn zin! Ik kijk uit naar het komende half jaar.
Groetjes Sanne

Groep 5/6.
Spreekbeurt!
Woensdag heeft iedereen een papier mee naar huis gekregen met daarop een beschrijving van een
spreekbeurt. Ook in de klas is uitgelegd wat een spreekbeurt is. De kinderen mogen alleen of in
tweetallen de spreekbeurt houden. Een PowerPoint presentatie is leuk, maar zeker niet verplicht.
In de klas hangt een lijst met data, waarop kinderen zich kunnen 'inschrijven'.
Elke week bedenken 2 kinderen van groep 6 de gymles en mogen deze ook geven. Alle
favoriete spellen van de kinderen komen langs. Op dinsdag volgen we de methode van Zapp gym,
hierin komen ook de toestellen e.d. aan de orde.
Zoals velen al weten is juf Ellen in verwachting van haar derde kindje. Over een aantal weken gaat zij
met verlof (per maandag 16 maart). Als er meer bekend is over de vervanging hoort u dat zo snel
mogelijk.
En verder is vanaf vorige week maandag is onze groep ineens 3 leerlingen rijker.
Frédérique van den Broek is gestart in groep 5. William van Klinken en Kaithlynn Sprinkhuizen vullen
groep 6 aan. Wij wensen deze 3 nieuwe leerlingen een fijne, leerzame tijd toe in groep 5-6.
Groep 5 telt nu 12 leerlingen, groep 6 heeft 16 leerlingen.

Groep 7-8.
EHBO.
Op donderdag 6 februari heeft groep 8 EHBO-examen gedaan. Het was in de brandweerkazerne
in Bruinisse. Er waren vier stationnetjes. Er werden vragen gesteld en je moest dingen laten zien,
zoals de stabiele zijligging. Bij één station zat onze eigen EHBO-juf, Ellen Pannekoek. We waren
allemaal geslaagd, er was alleen één leerling ziek, die kon helaas niet meedoen. En omdat we
allemaal geslaagd waren, heeft de EHBO-juf getrakteerd op een gebakje! We hebben in totaal
ongeveer 10 lessen gehad.
De groeten van Robine en Eline.
Watersnoodrampherdenking!
Op zaterdag 1 februari was de herdenking van de Watersnoodramp. Er waren gelukkig een hoop kinderen
uit onze klas, bedankt voor jullie aanwezigheid! Hieronder een kort verslagje van Alexander en Gijs:
De herdenking duurde best lang. Er was muziek met veel trompetten en er waren ook gedichten
voorgelezen. Uit onze klas mochten Aisata en Esmée dat doen. Er werd ook een krans gelegd en dat
werd door Madelief gedaan. Daarna waren we een minuut stil. Toen we klaar waren gingen we naar het
dorpshuis. Daar mochten we wat eten en drinken. Daarna waren we klaar en gingen we weer naar huis.
Groetjes van Alexander en Gijs.
Advies voortgezet onderwijs groep 8.
Volgende week vrijdag (21 februari) krijgen de kinderen van groep 8 hun advies mee naar huis.
Opgelet!....In de week na de voorjaarsvakantie volgen de adviesgesprekken en na deze gesprekken
worden de adviezen opgestuurd naar de scholen voor het voortgezet onderwijs.
De gesprekken worden gehouden op dinsdag 3 maart (middag en avond) en woensdag 4 maart
(middag). Volgende week ligt de intekenlijst klaar op de tafel naast ons lokaal.
Schaken.
Op woensdag 19 februari wordt het schaaktoernooi voor basisscholen op Schouwen-Duiveland gehouden op
de Pontes in Zierikzee. We hebben voor onze school één team opgegeven en dat team bestaat uit: Finn,
Gijs, Bryce en Alexander. We wensen ze veel succes!
Het kampioenschap begint al om 13.30 uur, dat betekent dat het de jongens van het
schaakteam eerder naar huis mogen (12.00 uur). Het toernooi duurt ongeveer tot 17.00
uur.
We zijn nog op zoek naar een chauffeur die het team om 13.00 uur naar Zierikzee kan
brengen en kan ophalen om 17.00 uur.
Belangrijke data:
- Woe 19 febr. Schoolschaakkampioenschap in Zierikzee
- Vrij 21 febr. Adviezen groep 8 voor Voortgezet onderwijs mee
- Vrij 21 febr.; Alle leerlingen 12.00 uur uit i.v.m. Voorjaarsvakantie!
- Ma 24 t/m vrij 28 febr. Voorjaarsvakantie
- Di 3 en woe 4 maart Gesprekken Voortgezet onderwijs groep 8
- Vrij 6 maart: studiedag The Move Team OBS Duiveland; alle leerlingen vrij.
- Vrij 6 maart; Nieuwsbrief 13 2029 2020
- Woe 11 maart: Studiedag OBS Duiveland: alle leerlingen vrij.
Foto’s:
Groep 1 2: https://myalbum.com/album/2W4PPhmFuvam
Watersnoodherdenking : https://myalbum.com/album/iVFbBSyHYAx5
(ook Lotte Doeleman las voor bij de herdenking in Sirjansland, vandaar ook enkele foto’s hierbij)
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen)
-

