
    
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 8, schooljaar 2019 /2020.             Datum: 6 december 2019. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze nieuwsbrief 8 van het schooljaar 2019/2020.  
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 20 december 2019. 
 
Verjaardagen. 
7 dec.   Brent vd Zande gr. 7 
11 dec.  Dane Pröpper gr. 8 
 
 
 
 
Algemeen:  
 
Sinterklaas op bezoek op OBS Duiveland. 
Zo dat was weer een gezellige dag! Gisteren kwam Sint op bezoek. 
eerst al de aankomst met de tractor omdat O Zo Snel vast was komen te zitten, daarna de gezellige start 
in de hal. Vervolgens bezocht de Sint, Kibeo, alle groepen en de ouderen in het Steenzwaenshof.  
Voor alle leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 had de Sint ook weer een cadeautje meegebracht. De groepen 
5 t/m 8 hadden zich uitgeleefd op surprises, ook dit jaar weer erg gelaagd allemaal. 
Wederom een bedankje voor de OR voor het regelen van deze dag. 
Onderaan de nieuwsbrief heel veel foto’s van de viering van Sinterklaas ! 
 
GVO lessen nieuwsbrief! 
Bij deze nieuwsbrief vindt u wederom een nieuwsbrief van onze docenten GVO over de afgelopen periode, 
welke onderwerpen zijn er zoal bespreken enz. En daarnaast nieuws over het aanstaande “kerstspel” wat 
op de rol staat. De kinderen zijn daar momenteel voor aan het oefenen. 
 
Aanbod “Ik leer leren”. Herhaling! 
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. Inmiddels zijn er 2 aanmeldingen binnen. 
Dat is voorlopig te weinig om de training door te laten gaan. Dus wilt u nog opgeven dan kan dat nog. 
 
Groep 1-2. 

In deze Sinterklaasperiode werken we ook aan het thema “kunst” en dat komt goed uit, 
want in het sinterklaashuis waar we afgelopen dinsdag zijn geweest ging het over talenten 
en dat hoort ook een beetje bij kunst.  
Het verhaal gaat over een koning en een koningin die alles hebben, maar nog geen museum.  
Dat laten ze bouwen, maar er is geen geld meer voor kunstwerken. Kunstenaar Marius maakt een 
kunstwerk, maar de koning en de koningin zijn niet tevreden. Ten slotte hangt hij een spiegel-
schilderij op en is iedereen tevreden.  
De woorden die bij dit anker (thema) horen hangen weer op het prikbord. Als u ze thuis ook 
af en toe gebruikt, zullen ze beter blijven hangen bij de kinderen.  
Zoals gezegd hebben we dinsdag het Sinterklaashuis bezocht. We werden ontvangen door 
Sinterklaas en zijn pieten en hebben een door de kinderen zelf gemaakt schilderij 
overhandigd. We kregen ook allerlei opdrachten zoals kwasten verzamelen en sorteren. Op de 
zolder konden we allerlei activiteiten doen zoals over het dak klimmen en muziek maken. Tot 
slot konden we een film bekijken waarin de baas van het museum en de burgemeester 
voorkwamen.  
In de klas hebben we met mozaïekfiguren een Sint en Piet geplakt. Ook hebben we met verf 
prachtige kunstwerken gemaakt.  
Regelmatig hebben kinderen ongelukjes op school, het is fijn dat we ze dan schone kleren 
kunnen geven. Helaas komt de kleding niet altijd terug en is onze voorraad niet zo groot meer. 

 



Heeft u (of familie) nog kleding over (maat 104/110 tot en met 122/128) dan zijn wij daar 
erg blij mee! 
De Sint heeft ook dit jaar weer aan ons klasdeurtje geklopt. 
Wij waren druk bezig met een pietendans en hoorden de Sint niet binnen komen. Hij heeft kunnen zien 
hoe enthousiast we waren om hem te ontvangen. 
Iedereen werd bij de Sint geroepen on zijn of haar verhaaltje te 
vertellen en…. Niet belangrijk, wat de Sint allemaal wist van 
ons.  Zooo veel. 
De Sint wilde graag dat wij speciaal voor Olivia een lied zongen en 
dat gebeurde. Zelfs de Pieten dansten mee. Daarna deelden ze ook 
nog cadeautjes uit. 
Daarna zijn we naar het Steenzwaanshof geweest. Wij hebben 
daar voor de bewoners gezongen en de Sint meegeholpen pakjes 
uit te delen. 
Wat waren de kinderen verrast dat zij daar hun Pietendiploma 
kregen uitgereikt. Vanwege het goede klimmen en klauteren en het 
dansen. 
Terug naar school bleek dat de Sint voor de kinderen bij het 
Steenzwaanshof nog cadeautjes had achter gelaten. 
Poeh, het was een super gezellig Sinterklaasfeest met veel verrassingen. 
 
Groep 3-4. 
In onze groep was het deze twee weken druk! Veel kinderen mochten hun schoen zetten en 
Sinterklaas was in het land.  
Vorige week vrijdag waren op school de schoenen gevuld door Sinterklaas en hadden de Pieten er een 
rommeltje van gemaakt! 
Op maandag mochten we op bezoek bij Sinterklaas in zijn logeerhuis in Zierikzee, dat was heel leuk. 
En natuurlijk het allermooiste was donderdag, Sint kwam op school aan met de tractor.  
Het paard zat vast in de modder en Sint werd eruit getrokken door de boer. Gelukkig kwam alles goed en 
kon het feest doorgaan. Want een feest was het! Iedereen in de groep mocht bij de Sint komen om wat te 
vertellen of te laten zien. Voetballers, dansers en zangers hebben hun best gedaan.  
En er werd een mooi gedichtje voorgelezen, door Esmee en Jaloe, dat is al heel knap, dat ze dat nu al 
kunnen. Hieronder nu een paar verhaaltjes en gedichtjes van kinderen uit groep 4. 
 
“Hoi Sinterklaas, 
Ik, Sylvie, Floor en Elin willen op 5 december optreden voor jou met “reis mee” en ik ben heeeeeeeeel 
blij met de cadeautjes,  
Doei I LOVE YOU “, van Valerie. 
 
“hoi Sinterklaas en paarde piet 
IK hoop dat het goed is met o zo snel? 
Jullie komen toch wel? 
Ik heb zin in pakjesavond 
Welk cadeau zal ik krijgen?”. Van Twan. 
 
Sint zat eens te denken wat hij ons zal schenken 
Een skrunsjie of een mooi en zacht pak! Van Floor.  
 
De Sint zat eens te denken wat hij jou zou schenken 
Ik zal jou in de gaten houden en de poes miauden 
Voor de laatste keer 
De Sint zat eens te denken wat hij jou zou schenken. Van Elin 
 
Groep 5-6. 
Dinsdag in de gymles hebben we 'pietengym' gedaan.  We hadden van alles uit de kast gehaald en 
iedereen kon lekker klimmen en klauteren. Zwaaien met de touwen was toch wel favoriet! Een aantal 
kinderen vond het ook nog leuk om een pietendiploma te krijgen, die zult u dan ongetwijfeld mee naar 
huis hebben zien komen.  
Gisteren hebben we een gezellige Sinterklaasviering in de klas gehad. Wat had iedereen zijn 
best gedaan op de surprises en de gedichten. Complimenten hoor! Het uitpakken van de 
surprises en cadeautjes heeft de hele ochtend in beslag genomen.  
Wat leuk dat aan het eind van de ochtend voor velen het nog niet duidelijk was van wie ze 
de surprise hadden gekregen. Na een rondje in de kring heeft iedereen dit uiteindelijk 



geraden. Leuk dat het zo lang een geheim is gebleven. Op de foto's kunnen jullie alle mooie creaties 
bewonderen. 
 
Groep 7-8. 
Sinterklaas. 
We hebben gisteren een geslaagd Sinterklaasfeest gehad. Iedereen had mooie surprises en gedichten 
gemaakt en volgens mij was bijna iedereen ook zeer tevreden met de cadeaus. Het duurde wel even 
voor we alle surprises (35!) geopend hadden, we zijn tot iets na 12.00 uur bezig geweest.  
Sinterklaas kwam ook nog langs in onze klas en dat was ook erg gezellig. Er waren wat optredens: twee 
dansjes, twee liedjes en een mop. ’s Middags hebben we leuke dingen gedaan. 
 
Werkbezoek Pontes. 
Op donderdag 12 december gaan we met groep 7/8 naar de Pontes voor een werkbezoek. 
Het programma begint om 08.50 uur en duurt tot 12.00 uur. We willen graag om 08.30 uur bij school 
vertrekken. Er hebben zich inmiddels al een aantal chauffeurs aangemeld, maar we hebben er nog 2 of 3 
nodig…..De ouders die rijden mogen meegaan bij het werkbezoek, maar alleen brengen en halen mag 
ook.   
 
Belangrijke data: 

- 12 dec. Groep 7 en 8 Bezoek aan Pontes ‘s morgens 
- 19 dec. Kerstviering op school 
- 20 dec. Start Kerstvakantie om 12.00 uur !! 

 
Foto’s:  
Sinterklaasfoto’s: 
Algemeen bezoek Sit aan school: https://myalbum.com/album/AqmbkhfykLQ8 
 
1-2: https://myalbum.com/album/KkMpY4Btsxq8 
 
3-4: https://myalbum.com/album/JnHM9Vqvec8h 
 
5-6: https://myalbum.com/album/S3i2NrybiYFp 
 
7-8: https://myalbum.com/album/AqmbkhfykLQ8 
 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen 

- Ik leer leren bijlage groep 8! 
- Lichtjeszwemmen Dol-Fijn 
- GVO Nieuwsbrief dec 2019 
- Informatie en vacature over Vluchtelingenwerk  
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