
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 17, schooljaar 2019/2020.             Datum: 15 mei 2020. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze nieuwsbrief 17 van het schooljaar 2019/2020.  
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 29 mei 2020. 
 
Verjaardagen.      
17 mei   Lilly Ijzelenberg gr. 4  
        Amy Schults gr. 1 
19 mei   Finn van Strien gr. 6  
20 mei  Aisata Jalloh gr. 8 
21 mei   Britt Westdijk gr. 4 
26 mei  Jayda van Vossen gr. 2 
 
Algemeen:  
 
Coronavirus en school herstart.  
Hallo allemaal, de eerste week van de herstart zit er na vanmiddag op. Het was fijn om de 
leerlingen weer terug te hebben op school. En wat waren ze allemaal weer blij om elkaar te 
zien. Na eerst de verhalen van thuis en de afgelopen periode te hebben besproken is iedereen 
daarna aan de slag gegaan. Ja en dat gaat in alle groepen momenteel anders dan voorheen. 
Enkele groepen, afstand houden tot de meester of juf, handen wassen en ook nog thuis werken.  
Maar de kinderen doen het hartstikke goed, u als ouders ook, we zien weinig mensen rond de 
school om contact te vermijden enz. Prima! En als iedereen zijn best blijft doen moet het goed 
gaan en dan maar hopen dat er steeds een beetje meer mag !  
Op deze manier kunnen we dan “langzaam aan” aan het nieuwe normaal werken, dus houdt ook nu nog 
steeds uw mail in de gaten want evt. wijzigingen en aanpassingen blijven we met u delen.  
 
Daarom graag nog aandacht voor het volgende: 

- Kom a.u.b. op tijd en niet te vroeg 
- Op het plein… houd voldoende afstand, we laten namelijk afscheid nemen op het plein omdat het 

voor het hek te krap is! 
- Neem de juiste ingang; groep ½ en 5/6 via het schoolhek, groep 3/4  en 7/8 via de hoofdingang 
- Het werken op school en afstandsonderwijs geven is best lastig, dus helpt u de kinderen als ze 

thuis zijn, zie daarvoor o.a. de weektaak 
 
Tot slot; houd vol, zet door en blijf gezond. 
 
“Andere partijen” in de school. 
Omdat de school weer is begonnen betekent dat ook dat diverse aan school gerelateerde zaken ook weer 
opgestart mogen en kunnen. De stagiaires mogen weer komen helpen, onderzoeken mogen en kunnen 
weer plaats gaan vinden enz. enz. We beperken dat wel zoveel mogelijk! 
Mocht er een bijv. onderzoek met uw kind plaats gaan vinden dan overleggen wij eerst of u daar 
akkoord mee gaat. Wilt u dit als ouder niet. Dan stellen we het nog even uit! 
 
Groep 1-2. 
Maandag was het een spannende dag voor de kinderen van groep 1 en dinsdag voor de kinderen van 
groep 2 en ook voor ons natuurlijk! Voor het eerst weer naar school met de halve klas.  
Alles was een beetje anders, er staan pijlen door de hele school, kruizen op de tafels en kasten, er hangt 
een wc kaartje want er kan maar één kind per keer naar de wc en we moeten heel vaak onze handen 
wassen. Sommige dingen mogen nu even niet.  Je mag nu niet met alles spelen en op sommige kasten 
staan kruizen. Gelukkig mogen we wel lekker buiten spelen, samen in de kring, liedjes zingen, spelen 
en werken en in een aantal hoeken spelen.  
We zijn vorige week gestart met het Anker Water, hier werken we thuis en op school over. Het gaat vooral 
over het water in en om het huis.  
Het Anker verhaal gaat over Krekel en Mier. Zij varen op een beekje daarna op een rivier en komen 
tenslotte bij de zee uit. Onderweg komen ze allerlei dieren tegen zoals b.v. een snoek met scherpe 
tanden maar gelukkig heeft mier een slim plan.  

 



De weektaak blijft omdat we niet elke dag naar school gaan. 
 
Vandaag, vrijdag voor het eerst een digitale les. De kinderen uit groep 3 t/m 8 weten 
er alles van, maar voor ons is het nieuw. Juf Astrid gaat dit doen, zij mag niet op 
school werken i.v.m. haar man die in de risicogroep valt. Juf Astrid vindt dat best 
jammer, maar op deze manier kan het ook.  
In de klassen app hebben we van de eerste dagen wat foto’s gezet om u te 
informeren hoe het er aan toe ging in de klas want dat was toch best een beetje spannend maar op de 
foto’s is goed te zien dat de kinderen het goed naar hun zin hadden! 
Tot slot, we krijgen ook nog extra hulp van Juf Marion, zij komt op school naast Juf Elly in groep 2 om aan 
haar re-integratie te werken.  
 
Groep 3-4. 
Na een lange periode van thuiswerken mochten we maandag gelukkig weer van start gaan op school. 
Wel met halve groepen, maar dat mag de pret niet drukken.  
Allereerst willen wij laten weten dat wij ENORM trots zijn op alle kinderen en ouders.  
Wat heeft iedereen hard gewerkt! Toch was het fijn om iedereen maandag weer te zien en echt 
te kunnen spreken. In de gesprekken met de kinderen kwam dit ook steeds terug. Het contact 
met elkaar werd in de afgelopen weken het meeste gemist.  

Deze week gebruiken we om weer te wennen aan het naar school gaan en de afwisseling tussen 
werken op school en thuis. De weektaak blijft zodat als er een kind niet naar school kan 
komen dan gewoon thuis kan werken. De juffen hebben deze week genoten van weer voor de klas 
kunnen staan en de 'gewone' dingen die horen bij leerkracht zijn. We kijken uit naar de volgende 
periode. Over een poosje kunnen we misschien wel weer met de hele klas naar school. Dit moeten we nog 
afwachten.  

Tot slot willen wij u vragen om het rapport van uw zoon/dochter weer in te leveren op school. We 
hebben er al een aantal gekregen, maar nog niet van iedereen. Over een poosje hebben we deze weer 
nodig dus is het fijn dat we alles weer compleet hebben! 

Groep 5/6. 
Wat een feest was het afgelopen maandag en dinsdag om weer naar school te kunnen gaan. We zagen 
veel blije gezichten. 
De juffen hadden er veel zin in en de meeste kinderen ook. Het allerfijnste vonden ze om elkaar 
weer te zien en samen te spelen.  
Weer uitleg van de juf krijgen stond op nummer twee.  Nogmaals een pluim voor alle ouders 
die het onderwijs thuis hebben begeleid. Bijna alle kinderen waren hier heel positief over 
en vonden het ook wel gezellig om op deze manier thuis te werken.  
 
We hebben eerst lekker bij gekletst en daarna alle regels omtrent corona doorgenomen. Deze 
houden o.a. in: vaak handen wassen of desinfecteren, looproutes aanhouden, afstand van de 
juf houden en elkaar niet aanraken. De klas ziet er ook anders uit.  
Bijna iedereen zit op een andere plaats, met een tafel (met een kruis erop) of gangpad 
ertussen.  
Een voordeel van het werken met 1 groep is dat er veel aandacht is voor iedereen. We hebben dus al 
heerlijk gewerkt. 
 
De weektaak staat op het prikbord.(in de COOL Cloudwise omgeving)  Het is de bedoeling dat de 
kinderen deze op hun thuiswerkdagen goed volgen. Wilt u controleren of dit gebeurt!  
 
Verder hebben we een cadeautje voor baby Tess gemaakt. Juf Ellen kan haar nu helaas niet op school 
komen showen. We gaan dit binnenkort digitaal regelen. 
 
Terug op school reacties!: 
 
Ik vind het leuk om weer naar school te gaan want dan kan ik de andere kinderen weer zien. Dan zien we 
de meesters en juffen ook weer. En je kunt weer met al je vriendjes en vriendinnetjes spelen. 
Keano, groep 5. 
 
Ik vind het best leu omdat ik nu weer gewoon naar school kan. Ik vind het ook fijn dat ik al mijn vrienden 
weer kan zien. Toch is het ook weer even wennen om naar school te gaan. Luuk, groep 5. 
 



Ik vind het leuk dat we weer naar school gaan, dan kan ik de juffen weer zien. Ik vind het ook leuk omdat 
je dan niet meer in je eentje hoeft te werken, maar met de hele groep. Dat vind ik gezelliger. 
Enora, groep 5.  
 
Groep 7-8. 
Afscheid groep 8 (revue) 
Voor de coronacrisis waren we met groep 8 al enthousiast begonnen met de voorbereidingen 
voor het afscheid, aan het einde van het schooljaar.  
Tijdens het thuiswerken heeft dat een tijd stilgelegen, maar de kinderen van groep 8 hebben de 
afgelopen week laten weten dat ze dolgraag door willen gaan met het afscheid. Hoe we het 
precies willen gaan opvoeren is nog niet helemaal duidelijk (dat hangt af van wat er allemaal 
mogelijk is en weer mag in juli).  
We hebben nog een hoop te doen (en weinig tijd), maar we gaan onze uiterste best doen om 
weer iets moois op te planken te krijgen. We hebben al wat geoefend en dat gaat erg goed (de kinderen 
hebben er in ieder geval veel plezier in). 
 
Weer naar school! 
We gingen deze week weer naar school. We vonden het leuk en gezellig om iedereen weer te zien. De 
school is wel anders, want er zijn allemaal pijlen op de grond geplakt. En we moeten 1,5 meter 
afstand houden van de meesters en juffen.  
Ook kunnen we niet met z’n allen op het plein. Daarom zijn ook de tijden veranderd. Maar we vinden het 
leuk dat we weer naar school mogen. Het is best fijn dat de klassen apart zijn, omdat de meester meer 
aandacht heeft voor onze vragen. Iedereen vindt het weer fijn om naar school te gaan! Zo ziet de klas 
er nu uit: 

De groeten van Lotte en Britt 
 
Belangrijke data: 

- Donderdag 21 en vrijdag 22 mei: Vrije dagen i.v.m. Hemelvaart 
- Vrijdag 29 mei: Volgende nieuwsbrief 

 
Verder… Tot nader order zijn alle zaken afgelast. 
 
Foto’s:  
Foto’s week 6 en meer: https://myalbum.com/album/YjnuCyGnVsTT 
 
Foto’s Herstart: https://myalbum.com/album/7XUopfdUJfP6 
 
Foto’s Herstart 1 2: https://myalbum.com/album/cVbCMJcWg33g 
 

https://myalbum.com/album/YjnuCyGnVsTT
https://myalbum.com/album/7XUopfdUJfP6
https://myalbum.com/album/cVbCMJcWg33g


 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  
 

- Kleurwedstrijd NWK Bruiste en opening “de blije boefjes” 
- Plezier op school; Cursus voor as. brugklassers 
- Ontspan tips voor kinderen 

 
Tips:  
 
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/view/UgYadbmEoiCQ8VWEigHU/ 
 
 
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/view/0DtN70MjowUVEZNHSJmo/ 
 
 
Met muzikale groetjes, 
de Zeeuwse Muziekschool 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fview%2FUgYadbmEoiCQ8VWEigHU%2F&data=01%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7C6c4918cf890a49bc392708d7f0be7b96%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=886jBePwkIJke%2FrYWGwW%2FbK8oNvi02b4EzGxrI1LsFY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fview%2F0DtN70MjowUVEZNHSJmo%2F&data=01%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7Cfeea8adfc40041dcb5bf08d7f89f5324%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=MQY8vFbB1rDN9UKSkfp921%2FdyFVAl1yuSsCYj5LQRYM%3D&reserved=0

