
    
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 7, schooljaar 2019 /2020.             Datum: 22 november 2019. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze nieuwsbrief 7 van het schooljaar 2019/2020.  
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 6 december 2019. 
 
Verjaardagen. 
26 nov.  Ziva Kuijten gr. 1 
27 nov.  Liz Padmos gr. 2 
5 dec.   Hidde van Loon gr. 3 
 
 
 
 
Algemeen:  
 
 
Sinterklaas op bezoek op OBS Duiveland. 
Op donderdag 5 december brengt Sinterklaas weer een bezoek aan OBS 
Duiveland!!  
We verzoeken dan ook alle ouders ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op 
school is. Dit i.v.m. de aankomst van Sint die ook dit jaar weer buiten 
plaatsvindt!!  Graag alle leerlingen uiterlijk 8.25 uur op school! 
Verder hoeft er voor deze morgen geen eten en drinken meegenomen te 
worden, daar zorgt de Ouderraad op deze morgen voor.  
Daarnaast mogen de kinderen op vrijdag 6 december een uurtje later op 
school beginnen!! De lessen starten dus om 9.30 uur!!! 
 
Mocht dat voor u een probleem opleveren met werk enz. geen probleem, de leerkrachten zijn wel 
gewoon vanaf half 9 op school. Uw kind kan in zo’n geval dus “gewoon” naar school komen.  
 
Jaarverslag Medezeggenschapsraad. 
Bij deze nieuwsbrief vindt u ook het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad, het verslag gaat over het 
schooljaar 2018/2019. 
 
Bespreekweek, volgende week. 
Volgende week is het bespreekweek op school, de afgelopen week heeft iedereen weer in kunnen tekenen 
op de eigen voorkeurstijd.  
De bedoeling is dat de leerlingen van groep 7 en 8 ook bij de gesprekken aanwezig zijn, zij kunnen dan 
ook zelf aan ouders uitleggen wat ze allemaal doen en waarom. 
Tot volgende week ! 
 
Aanbod “Ik leer leren”. 
Bij deze nieuwsbrief een bijlage met een extra aanbod voor aankomende brugklassers. Deze “training” 
wordt op school (na schooltijd) gegeven, maar niet door school geregeld. Het is dus aan jullie als 
ouders zelf! Bij voldoende deelname gaat de training door. Zie bijlage, 
 
Groep 1-2. 
Deze week hebben we een nieuwe leerling in  onze groep. Welkom Danique op 
onze school. 
Nadat we wisten dat de Sint in ons land was gearriveerd zijn we aan de slag gegaan 
met werkjes en liedjes.  
Omdat we a.s. dinsdag 3 dec. naar het Sinterklaashuis gaan hebben we mutsen 
gemaakt. Dan weet de Sint wie we zijn. Daarnaast is er gewerkt in de pietenhoek met 
het rondbrengen van de pakjes. Op het krijtbord hangt het vol met Sinttekeningen. 
Verder is er een boot van blokken en aan de verteltafel, met de Sint, pieten en het 
paard, een plaats waar de kinderen een verhaal kunnen verzinnen. 

 



Op school proberen we te wachten met naar het toilet gaan tot 09.00 uur. Dat is een regel op onze 
school vanwege de instructie die we dan geven. Niet alle kinderen kunnen het ophouden tot die tijd.  
Het helpt dus als de kinderen thuis nog naar het toilet zijn geweest, voor ze naar school komen. 

 
Groep 3-4. 
Op maandag 2 december gaan we met groep 3 en 4 naar het Sinterklaashuis. Er zijn voldoende ouders 
om te rijden. Alvast bedankt voor uw hulp!  
Verder zijn we hard aan het werk. Zo heeft groep 3 alweer het derde blok van rekenen uit. De bus 
sommen waren nieuw in dit blok en dat vonden de meeste kinderen best moeilijk.  
Deze oefenen we nu regelmatig extra in de klas. Ook met het lezen gaat het steeds vlotter. We starten 
a.s. week met kern 5. Aan het einde van kern 6 kennen de kinderen dat alle letters!  
Met gymnastiek zijn we bezig geweest met zwaaien in de ringen. Dat kunnen we al erg goed.  
Groep 4 is druk bezig met het werken in Snappet. We maken een mooie groei door en dat is terug 
te zien in de grafieken voor de kinderen. Deze zullen we a.s. week in de bespreekweek laten zien.  
Tot slot zijn we heel blij met alle hulp van Kim, onze onderwijsassistentstagiaire. Ze geeft een 
aantal leerlingen extra aandacht voor lezen, rekenen en spellen. Ook daardoor maken de 
kinderen een mooie ontwikkeling door. Daar zijn we heel erg blij mee. 
 
Groep 5-6. 
Thema 2 van geschiedenis ging over de Romeinen en de Germanen. voor de meeste leerlingen een leuk 
en  aantrekkelijk thema. Maandag 25 november vindt de toets plaats.  
 
We horen al enthousiaste verhalen over het maken van de surprises. Leuk hoor! We worden al 
nieuwsgierig. We proberen geheim te houden wie we getrokken hebben. Hopelijk gaat dat lukken. 
Vanaf 2 december mogen de surprise meegenomen worden naar school! 
 
Hoe is het met het maken van het werkstuk?  
Al bezig, informatie zoeken, hoofdstukken maken enz. Nogmaals: zijn 
er vragen, dan horen wij het graag. 
 
Ik zit in de plusgroep. We hebben rekentijger en presentaties gehad. 
Het ging heel goed.  
Ik heb mijn presentatie over Freerunning gehouden. Ik vond het heel 
spannend om te doen. 
Want eerst was het een beetje een leuk onderwerp kiezen en toen was 
het ineens een presentatie houden. Ik vond het best leuk. Van Dave.  
 
Ik deed mee aan een presentatie over jazzdance. Ik heb er veel van 
geleerd en vond het heel leuk. 
Ik wist nog niet dat jazzdance is ontstaan uit de slavernij in Afrika. Op het begin 
vond ik het nog wel moeilijk om door te zetten, maar later kwam ik er wel 
doorheen. We moeten nu een briefje maken met daarop wat we nog graag 
willen leren. Van Kyra. 
 
Ik vind rekentijger heel makkelijk. En we moesten ook een presentatie over 
ons project doen.  
Op het begin vond ik het spannend, maar later niet meer. Ik heb het over kunst 
gedaan en ik ga het ook nog in de klas doen.  
Ik wil ook later schilder worden. Ik schilder thuis ook heel veel. Van Nora. 

 
Ik vind de plusgroep heel leuk. Want ik vind het best leuke rekenopdrachten. En 
soms is het bij rekenen ook nog een spelletje en dat is heel leuk. Ik vind het 
project heel leuk omdat ik heel veel wil weten. Ik heb het over hoe een t-shirt 
wordt gemaakt. Ik vond het wel spannend om de presentatie te doen. Ik ben wel 
trots op mezelf.  Van Jade 
 
Ik vond het leuk om de presentatie te doen. Ik heb er best veel van geleerd. Het gaat over Donald Duck. Ik 
heb alle informatie gezocht op Wikipedia. We doen ook rekentijger in de plusgroep. Daar weet ik al best 
veel van. We zitten vaak in het extra kantoortje. Ook soms boven. We werken het met juf Simone.  
Van Luuk. 
 
 



 
Groep 7-8. 
Indigobus. 
Wij gaan het hebben over de Indigobus. Het ging over verslavingen. Het ging over alcohol, 
energydrank, roken en drugs. We gingen een quiz (Kahoot) doen over de verslavingen.  
We zaten in een oude Amerikaanse schoolbus en daar werd uitgelegd wat verslavingen zijn. Het duurde 
anderhalf uur, het was leuk en interessant. 
Groeten van Daan en Levi. 
 
RGO bezoek. 
Donderdag 14 november zijn we met groep 8 naar de RGO geweest. We hebben 3 scholen bezocht.  
Bij de eerste school hebben we vooral praktijkvakken gehad, zoals hbr (horeca, bakkerij en recreatie) en 
autotechniek. Bij de tweede school hebben we aardrijkskunde, biologie gedaan en een sleutelhanger 
ontworpen op de computer.  
Daarna kregen we als lunch een kroket. Bij de derde school hebben we zorg en welzijn, profiel groen en 
Kanjertraining gehad. Het was heel leuk en erg leerzaam. 
Groetjes van Jesca en Nikki. 
 
Surprises Sinterklaas!!! 
Vorige week hebben we lootjes getrokken voor Sinterklaas.  
Het is de bedoeling dat iedereen een surprise maakt, met een cadeautje van ongeveer €5,- daarin en 
een gedicht.  
Iedereen vond het ook een leuk idee om geheim te houden wiens lootje we hadden getrokken, maar dat 
bleek toch erg moeilijk te zijn………..  
We hebben afgesproken dat dat de kinderen die hun surprise af hebben, deze vanaf maandag 2 
december in de hal mogen neerzetten. We zijn erg benieuwd naar 
de creaties dit jaar! 
 
Belangrijke data: 

- Ma 25 t/m Do 28 nov.  Bespreekweek 
- Vanaf 2 de. Inleveren Surprises op school! 
- 5 dec. Sinterklaas op school 
- 6 dec. Een uurtje later beginnen mag! 
- 19 dec. Kerstviering op school 
- 20 dec. Start Kerstvakantie om 12.00 uur !! 

 
Foto’s:  

- Groep 1/2 : https://myalbum.com/album/ErszTfTeaXd3 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen 

- MR Jaarverslag 2018-2019 
- Sinterklaas Nieuwerkerk 
- Dolfijn zwemmen 
- Ik leer leren bijlage groep 8! 
- Aemstie Alive 

 

https://myalbum.com/album/ErszTfTeaXd3

