Nieuwsbrief 16, schooljaar 2019/2020.
Nieuwerkerk.

Datum: 17 april 2020.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze nieuwsbrief 16 van het schooljaar 2019/2020.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 15 mei 2020.
Verjaardagen.
27 april
Keano Manni gr. 3
Kyra Verhoek gr. 6
4 mei
Julia van ’t Hoff gr. 7
Kenzo Khezam gr. 2
7 mei
David Scheele gr. 1
(nieuwe lln)
11 mei
Floor Kaaisteker gr. 4
12 mei
Job Dooge gr. 6
Algemeen:
Coronavirus en schoolsluiting, 5 weken en vervolg.
De meivakantie komt er aan en dan hebben we er 5 weken thuiswerken op zitten.
En wat heeft iedereen het eigenlijk prima gedaan vanaf dag 1. Leerlingen, ouders,
andere hulptroepen en leerkrachten. Ondanks de vreemde situatie lopen zaken best
goed en iedereen doet goed zijn best. Complimenten hoor!!
Hoe het verder gaat verlopen dat weten we pas na de persconferentie van 21 april as.
Dat betekent dat u als ouders in de vakantie wederom informatie van ons gaat ontvangen!!
Let u dus op de mailbox!!
Voor nu… nogmaals bedankt en tot mails dan maar!
Leuk Nieuws…. Juf Ellen is bevallen van…. een dochter!!
Gisteren kregen we bericht van Juf Ellen dat ze (ietsje eerder dan
verwacht) is bevallen. Op woensdagavond 15 april heeft de juf er
een meisje bij gekregen! En ze heet: Tess! Hartelijk gefeliciteerd.
Op de foto’s Jens en Lars met hun zusje .
Mocht u een kaartje of berichtje willen sturen:
Juf Ellen Boot, Ingeland 11, 4303 BE Zierikzee
e.boot@obase.nl
Ouderraad deelt cake uit i.v.m. Vakantie en Corona tijd.
Vandaag stonden er voor alle gezinnen cakes klaar. Een aardigheidje van de ouderraad
i.v.m. de Coronacrisis en als verrassing voor de Meivakantie.
We hopen dat het iedereen zal smaken!
Vergeten op te halen??? Tot 15.00 uur is meester Jacco nog op school!!

Meivakantie start vandaag !
Vandaag start de Meivakantie en die duurt voor onze school t/m Dinsdag 5 mei!
We wensen iedereen, ook tijdens deze Coronacrisis, een goede vakantie toe.
En wie weet tot ziens na deze vakantie, we gaan het zien!
Opvang in de meivakantie.
Voor opvang in de meivakantie verwijzen we u naar de eerder deze week verstuurde
mail. Neemt u daarvoor dus contact op met Kibeo. www.kibeo.nl
Hoe het na de Meivakantie gaat hoort u weer van ons in de Meivakantie!
Groep 1-2.
Ook eieren kunnen zoeken met Pasen? En welke kleur hadden ze allemaal?
Wij hebben heel veel berichtjes van jullie ontvangen. Daar hebben de juffen heel erg van genoten.
Ook van de verhalen die er verteld zijn.
Wij zagen hoe enorm goed jullie aan het werk waren en zijn, we bedanken ook alle ouders, opa’s en
oma’s die hun tijd gestopt hebben in de “lesuren” tijdens jullie werkjes. Vaak moeten de ouders ook
thuis werken en dan is het best pittig om dat te combineren.
Maar 1 voordeel hebben jullie: ‘heerlijk veel tijd samen met jullie ouders.’ Het lijkt de grote vakantie
wel. Nu staat de vakantie voor de deur. Je ontvangt geen nieuwe weektaak maar misschien nog wat
filmpjes (als het lukt)
Ook zijn er jarigen in de vakantie: Kenzo op 4 mei alvast Van Harte jongeman.
David Scheele wordt op 7 mei 4 jaar. Van Harte David en welkom op onze school.
Zoals jullie weten gaan we een app opzetten. Daar mogen jullie berichtjes opzetten die je wilt delen met
je andere klasgenootjes. Tekeningen, of een knutsel, of een filmpje dat je aan het voorlezen bent of een
moeilijke kunstje dat je doet of zo, het mag allemaal.
Xander gaat verhuizen. Hij gaat wonen in de Brouwerstraat nr. 30 Veel plezier in je nieuwe huis Xander!
Ook Ryan is verhuisd, maar hij blijft nog wel tot de zomervakantie op school. Zijn adres wordt
Julianstraat 13 4301 NC Zierikzee
We wensen jullie een fijne, zonnige, gezonde vakantie en tot spoedig ziens.
Goedemorgen.
Wij willen even laten weten dat het thuis werken super goed gaat .
Xander mist school en vriendjes heel erg en heeft het er soms moeilijk mee.
Wat hij wel heel leuk vind is dat hij niet vroeg zijn bed uit hoeft haha.
Wij verhuizen ook nog eens over 2 weken.
Het nieuwe adres wordt Brouwerstraat 30 te Nieuwerkerk .
Een hele spannende tijd met veel stress. Groetjes Nienke en Xander .
Hallo Meester Jacco,
Zojuist hebben we juf Elly gesproken.
Dat was even leuk!
Thuis, werk, huiswerk gaat wel, wel druk, we zitten ook nog in verbouwing. Maar Voor
iedereen is het aanpassen. Hierbij een foto van Guus en zijn plantje.
We hebben een pitje van appel in de potgrond gestopt en daar komt nu een plantje uit!
Als hij het haalt wordt het maar de Corona appelboom
Alle goeds!
Groetjes Guus en Lisette.
Groep 3-4.
Hallo allemaal…
Zo beginnen we vaak de berichten aan jullie, met uitleg, een mededeling of afspraak. Online,
maar wel zichtbaar nu met Meet. Met groep 4 lukt het al goed om de lessen te bespreken en
vragen te beantwoorden in de dagelijkse online- les.
Het is ook vooral leuk om elkaar te zien en we merken dat de kinderen daar veel behoefte
aan hebben. Voor de groepen 1- 2 en 3 duurt het nog even, maar voor groep 3 willen we ook
na de meivakantie graag starten, afhankelijk van de mogelijkheden en we moeten afwachten
welke maatregelen er dan worden genomen ten aanzien van de scholen.
Wij vinden dat onze jongens en meisjes goed hun best doen en veel van het dagelijkse
werk gaat gewoon online door. Een groot compliment voor alle ouders, die hier zo goed
aan meewerken en het mogelijk maken dat de kinderen thuis kunnen werken en
begeleiding krijgen. TOP geregeld!

We ontvangen geregeld berichtjes wat jullie thuis doen en ook foto’s. In de bijlage zien jullie
de foto’s van de crea- opdracht van groep 3 en 4. Vrolijke en mooie werkstukjes.
Bedankt allemaal.
Op woensdag 6 mei is er een ophaalmoment voor groep 4, voor de nieuwe
werkboeken en leesboeken voor Estafettelezen.
Tot slot wensen we jullie een fijne vakantie, blijf vooral gezond allemaal en tot daarna :)
Hoi Juf Marleen en Irene,
Malou wilde graag nog haar stopkrijttekeningen laten zien van vorige week bij opa en oma.
En ze gaat tussen het schoolwerk door soms even een rondje skeeleren. En ze doet Jazzdance via Zoom bij
Juf Elly Geelhoed, is ook erg leuk! Fijn dat dat door kan gaan op deze manier.
Bedankt ook voor jullie hulp bij het school werk en de vragen die we kunnen stellen, fijn!!
Alles goed met jullie? Hier alles goed. Tot app en mails weer, groetjes van Malou en Nadine.
Groep 5/6.
We zijn al weer twee weken verder. Twee weken waarin weer hard is gewerkt thuis. Daarvoor weer een
groot compliment, zowel naar de kinderen als naar de ouders. We kunnen merken dat de meeste
kinderen al een beetje gewend raken. Het gaat allemaal steeds ietsje makkelijker.
We hebben ook steeds meer mogelijkheden om contact met elkaar te hebben: via de chat, mail, bellen.
Vorige week zijn we ook gestart met videobellen.
Wat is het leuk om elkaar allemaal weer te zien en te spreken! De
eerste keer ging het niet zo soepel en was er veel vertraging op de lijn.
Deze week lijkt het wat beter te gaan en zijn we gestart met elke dag
even 'meeten'.
We gaan het steeds meer over de inhoud van de lessen hebben. Het is voor
iedereen een beetje uitproberen wat werkt. We hopen natuurlijk dat
verder uitproberen niet meer nodig is want vrijdag start de meivakantie en
hopelijk zien we elkaar daarna gewoon weer op school. Maar dat is nog
even afwachten. We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie.
Geniet ervan!
Hallo allemaal,
Wij vertellen graag wat we van thuisschool vinden.
Hugo vindt het leuk, ik ook maar ik mis wel school.
Door de uitleg van mama (Barbara), ga ik meer om hoog met mijn procenten. Mama zegt het niet voor.
Ik vind het wel leuk thuis, wij missen onze vrienden en zouden graag op het terras van Martijn bij de
Barbier willen zitten.
Ik denk dat iedereen wel wat anders wil dan thuiszitten, bijvoorbeeld naar het zwembad of dat soort
dingen.
We gaan wel gewoon naar papa gelukkig. Morgen (vrijdag) gaan we op de fiets aardbeien halen.
Missen jullie je vrienden of een familielid ook?
Groetjes Hugo en Rosalie
Ik vind het niet leuk om thuis te werken. Ik zie geen kinderen ik zie geen juf maar gelukkig kunnen we
video bellen, dan zien we elkaar nog. Groetjes Hadassah
Deze tijd is raar, we moeten het er maar mee doen. Het is stom dat we thuis schoolwerk hebben en veel
te doen en voor mijn gevoel heb ik vrije tijd dat ik toch moet gaan verspillen aan werk dat is saai.
Vermaak is ook niet veel te vinden helaas. Ik hoop dat ik snel weer naar school kan en ik weer mijn
vriendinnen zien! Weer grappig leuk en het gewoon gezellig hebben met de meiden!! gr. Kyra
Groep 7-8.
Werkstukken.
Bijna alle kinderen hebben hun werkstuk ingeleverd en een deel is ook al nagekeken en beoordeeld.
Het nakijken en beoordelen kost best veel tijd, het kan dus even duren voordat alle kinderen hun
beoordelingsformulier terug krijgen.
De onderwerpen lopen erg uiteen, van het coronavirus tot het EK voetbal van 1988 tot Yellowstone
enz. Het moeilijkste van een werkstuk maken is het in je eigen woorden schrijven van de tekst, maar bij
veel kinderen lukt dit al aardig.
Op dit moment moeten 6 kinderen hun werkstuk nog inleveren, probeer dit in de vakantie te doen, dan
krijg je na de vakantie je cijfer!

Belangrijke data:
Woensdag 6 mei: ophaalmoment groep 4!
Donderdag 7 mei: Ophaalmoment groep 5 en groep 6.
Avond 4 daagse juni 2020, gaat definitief niet door, de 75 e editie wordt dus in 2021 gelopen!
Verder… Tot nader order zijn alle zaken afgelast.

Foto’s:
Foto’s van thuiswerk week 5 : https://myalbum.com/album/aag8oGhKHLND
Foto’s groep 1/2 : https://myalbum.com/album/j2tsM8Zg4Qo5
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
-

Let op ook bijlage van Koningsdag Nieuwerkerk.

Tips:
https://ouders.lesopafstand.nl
www.zappelin.nl voor diverse programma’s
- op You tube: zoek naar Zappsport work out met Nathan Rutjes voor dagelijkse work-out.
Hee jij daar!
Zit jij op de basisschool en word jij ook altijd zo blij van muziek? Dan mis je nu vast die leuke
muzieklessen op school.
Geen zorgen, want de Zeeuwse Muziekschool heeft een verrassing voor je!
Klik maar snel op de link hieronder voor de kaart en ontdek welke bijzondere muziekprikkel er
vandaag op jou te wachten staat:
https://prezi.com/p/lsdjfqw_4ar0/?present=1

