Nieuwsbrief 13, schooljaar 2019/2020.
Nieuwerkerk.

Datum: 6 maart 2020.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze nieuwsbrief 13 van het schooljaar 2019/2020.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 20 maart 2020.
Verjaardagen.
9 mrt.
11 mrt.
12 mrt.
15 mrt.
19 mrt.

Esmee Flikweert gr. 3
Brayen Sprinkhuizen gr. 1
Emmelie vd Zande gr. 4
Amber Vrij gr. 7
Xavi de Bruine gr. 5

Algemeen:
Adviesgesprekken Voortgezet onderwijs weer achter de rug.
In de afgelopen week zijn de gesprekken gevoerd over het advies voor voortgezet onderwijs.
Deze gesprekken worden gevoerd met leerlingen en ouders van de leerlingen van groep 8.
De gesprekken zijn op een plezierige en goede manier verlopen. Leerlingen, ouders en
leerkrachten kijken positief terug op deze gesprekken en adviezen.
Coronavirus!
Beste allemaal, net als in de rest van Nederland houden we op school extra rekening met het coronavirus.
Zie de eerder verstuurde mail afgelopen zondag! Verder zit er bij deze nieuwsbrief nog informatie van de
GGD m.b.t. het virus. Leest u dit a.u.b. ook allemaal door.
Pleintjesactiviteit SMWO.
Afgelopen maandag vonden er voor de 1 e keer “pleintjesactiviteiten” plaats voor leerlingen van groep 3
t/m 8. Door het slechte weer was de opkomst wat laag. We hopen maandag as. wel op goed weer en dus
op meer kinderen die mee doen.
De activiteiten vinden dan weer plaats vanaf 14.15 uur. (bij slecht weer, weer vanaf 15.15 uur).
De komende 5 weken vinden de pleintjesactiviteiten steeds plaats op maandagmiddag vanaf 14.15
uur!!
Groep 1-2.
Lauren wordt in maart 4 jaar en komt af en toe wennen in onze klas. Welkom op onze school.
We werken nog steeds aan het thema Eten en drinken en het restaurant is veranderd in
een pizzarestaurant waar bestellingen kunnen worden opgenomen en waar de gasten
kunnen kiezen uit verschillende pizza’s. Fijn dat u gehoor heeft gegeven aan onze oproep
om pizzadozen mee te nemen! De kinderen kunnen nu kiezen uit allerlei soorten pizza.
De kleuters hebben het lied geleerd: Als je in je buikje kijkt, weet je waar het dan op
lijkt, pap maar dan een beetje raar, alles door elkaar. Aardappels met chocola, boontjes
met vanillevla, waterijs met kaasfondue, aardbeien met jus enz. Ze kunnen het heel goed
en het wordt uit volle borst gezongen.
De kinderen hebben ook verschillende lessen over wegen gehad en we hebben gekeken wat zwaar, even
zwaar en licht weegt. Ook hebben we dingen geleerd van Huisje Boompje Beestje dat over gezond eten
ging.
Volgende week ronden we het thema af en gaan we aan het thema Lente werken.
(onderaan in de link weer enkele foto’s uit groep ½)
Groep 3-4.
Groep 3 werkt sinds enkele weken met Snappet voor het vakgebied rekenen. Het was even wennen
maar het werkt erg fijn. We kunnen nu nog beter afstemmen op het niveau van elk individueel kind.
Daardoor kunnen ze nog meer leren.
Vrijdag 13 maar 2020 overhoren we in groep 4 de tafel van 5. Wilt u deze thuis weer oefenen?

Afgelopen maandag is het SMWO gestart met pleintjesactiviteiten bij onze school. I.v.m. het slechte weer
was het dit keer in de gymzaal. Er waren ook een aantal kinderen uit onze klas. Zij vonden het erg
leuk. Misschien leuk voor de volgende keer voor uw kind(eren)!
Groep 5/6.
Vervanging Juf Ellen tijdens haar zwangerschapsverlof.
Volgende week werkt Juf Ellen voor het laatst. Daarna gaat zij genieten van haar zwangerschapsverlof.
De vervanging voor Juf Ellen is geregeld!
Juf Sandra gaat tijdelijk een beetje meer werken zodat zij steeds 3 dagen per week werkt. De andere 2
dagen worden gedaan door Juf Sanne. We zijn blij dat we het op deze manier met “bekende mensen” op
kunnen lossen. De vervanging loopt door tot de zomervakantie.
De eerste spreekbeurt is gehouden, door Finn. Deze ging over de Olympische spelen, de kinderen
vonden het erg interessant om er naar te luisteren en te kijken. Finn heeft het ook supergoed gedaan!
Komende periode kijken we uit naar de rest van de spreekbeurten.
Aankomende week is het mijn laatste werkweek. Het voelt best een beetje gek, maar ook wel weer fijn
om mijn rust te kunnen pakken en te genieten van de laatste loodjes van de zwangerschap en straks het
kleine meisje of jongetje. Natuurlijk kom ik hem/haar nog een keer showen op school!
Groetjes, juf Ellen
As. maandag 9 maart vindt de aardrijkskundetoets over 'Waterland' plaats. We hebben veel
geleerd over rivieren, kanalen en polders.
We zijn nu weer met biologie gestart en behandelen daar het hoofdstuk 'Voeding en je lichaam.'
Vandaag hebben we elkaar, tijdens de SEO(Kanjertraining) les, complimenten gegeven. Het is
best lastig om elkaar goede complimenten te geven.
Iedereen werd wel blij van het ontvangen ervan. We zagen Big smile op de gezichten!
Groep 7-8.
Toneelstuk op de Pontes.
Op donderdag 12 maart gaan we met groep 7/8 naar een toneelstuk op de Pontes. Dit toneelstuk is
geschreven en geregisseerd door twee oud-leerlingen van onze school: Neneh Umu Jalloh en Lisa de
Valk! Het toneelstuk begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur.
We zijn nog op zoek naar chauffeurs die ons willen brengen en halen. De chauffeurs mogen ook mee
naar het toneelstuk, maar dit hoeft natuurlijk niet. We willen graag om 09.35 uur vertrekken bij school.
U kunt zich aanmelden bij meester Jacco of meester Maurice.
Advies voortgezet onderwijs groep 8.
Op vrijdag 21 februari hebben we het advies voor de middelbare school mee naar huis gekregen. Iedereen
heeft een goed advies gekregen. Afgelopen dinsdag en woensdag is iedereen met zijn ouders op school op
gesprek geweest om over het advies te praten. Iedereen is tevreden met zijn advies. We hebben al veel
zin in de middelbare school!
Groeten van Jelte en Dane.
Schaken.
Het schaaktoernooi op de Pontes in Zierikzee was heel leuk. Jammer genoeg hadden we geen
prijs gewonnen, maar we hebben wel veel punten gehaald. We deden mee met Gijs, Bryce,
Finn en Alexander. De wedstrijden waren in de aula van de Pontes. Er waren 17 teams en
wij zijn 7e geworden. Het was heel leuk!
De groeten van Alexander.
Belangrijke data:
- Woe 11 maart: Studiedag OBS Duiveland: alle leerlingen vrij.
- Do 12 maart:Bezoek gr.7/8 aan Pontes toneelstuk door ex. lln Lisa de Valk en Neneh Umu
- Woe 18 mrt: Boomfeestdag
- Vrij 20 mrt: Volgende nieuwsbrief nummer 14
- Woe 1 april: schoolvoetbal jongens, groep 5/ en groep 7/8 apart
- Vrij 3 april; Nieuwsbrief 15
- Woe 8 april: schoolvoetbal meisjes, groep 5/6 en groep 7/8 apart
Foto’s:
Groep 1/2 : https://myalbum.com/album/46vzoGR7L4cz

Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen). Deze keer veel activiteiten
die leuk en interessant zijn om te gaan doen!!
- GGD brief Corona virus!
- Loop Deltasport
- Techniekdagen Saman enz.
- GVO Nieuwsbrief Juf Marjan
- Spelletjesmiddag (vermoedelijk) Hoogbegaafde kinderen

