Nieuwsbrief 9, schooljaar 2019 /2020.
Nieuwerkerk.

Datum: 20 december 2019.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze nieuwsbrief 9 van het schooljaar 2019/2020.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 17 januari 2020!!
Verjaardagen.
21 dec.
30 dec.
31 dec.
2020:
1 jan.
4 jan.
5 jan.
12 jan.

Jessica Wallace gr. 2
Britt van Oosten gr. 7
Zuzia Charytoniuk gr. 7
Aya Hasso gr. 3
Jaloe van ’t Hof gr. 3
Jelte Wind gr. 8
Hugo Babijn gr. 6
Rosalie Babijn gr. 6

Algemeen:
Kerst en nieuwjaarsgroet !!
Vanaf deze plaats wensen we iedereen die betrokken is bij OBS Duiveland, een heel
fijne vakantie, goede kerstdagen en een mooi begin van het jaar 2020 .
We zien elkaar graag weer terug op maandag 6 januari 2020!
Kerstviering algemeen.
Gisterenavond vierden we weer het jaarlijks terugkerende Kerstfeest. Het was wederom
een geslaagde en gezellige avond. Iedereen weer bedankt voor het klaarmaken van de
hapjes en het aanschouwen van het gezang door de leerlingen.
Aanbod “Ik leer leren”.
Bij deze voor de laatste keer bij de 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.
En nu de vakantie in. Wat een geweldige avond hadden we gisteren met heel mooi versierde kinderen
en lekkere gerechten.
We hebben de laatste tijd gewerkt aan het thema Kunst en het verwelkomen van de Kerst.
Voor de kerstavond hebben we een heel moeilijk lied ingestudeerd. Cooler dan
kerstmis van kinderen voor kinderen.
Vanmorgen hebben we samen met groep 5/6 een kerstspel gespeeld.
Groep ½ zong een mooi lied.
De kinderen die in schrijfschriften werken hebben een letterkaart meegekregen
dan kunt u zien hoe de schrijfwijze is. Na de vakantie gaan we werken aan het
thema Gezondheid.
Denkt u eraan, om na de vakantie de gymspullen weer mee te geven naar school.
Regelmatig komen er kinderen te laat. Hierdoor wordt er steeds ingebroken in de les en dat is best wel
lastig. Hier nog even de regel. ‘s Morgens wordt er gebeld om 8.25 uur. De kinderen gaan staan in de
rij en gaan dan naar binnen. Jas op hangen, afscheid nemen en dan kunnen we z.s.m. beginnen.
Rest ons verder U een fijne vakantie en een Gezond en Gelukkig 2020 te wensen.

Groep 3-4.
Na een drukke Sinterklaasperiode kwamen we weer in wat rustiger vaarwater. We genieten van de sfeer
van kerst en knutselden kerstballen. Gisteren hebben we genoten van een heerlijk kerstbuffet en van
de prachtige liedjes die gezongen werden door onze schoolgenoten.
Ook hebben we deze week kennis gemaakt met het kleine hondje van Valerie. Zij heeft
sinds afgelopen weekend een pup en die mocht ze aan ons laten zien.
Wat is het een schatje!
Vanaf vandaag gaan we eerst genieten van een heerlijke vakantie die 2 weken duurt.
Na de vakantie veranderen de werkdagen van onze stagiaire Kim.
Zij zal vanaf dan op maandag volledig bij KIBEO werken, dinsdag de hele dag in onze
groep en woensdag de ochtend bij ons en de middag bij KIBEO.
Ook verwelkomen we na de vakantie een nieuwe klasgenoot. Ze heet Elenah Sijrier en komt bij ons in
groep 3. Elenah is voor de vakantie al 2 keer komen wennen. Dat was heel gezellig en leuk. We wensen
Elenah en haar grote zus een fijne schoolperiode bij ons!
Tot slot wensen wij u allen fijne feestdagen een een goede vakantie. Tot ziens in 2020!
Groep 5/6.
Picatypen
Groep 6 is sinds kort begonnen met pica typen in de klas; het blind leren typen met 10 vingers. Dit gaat
via een leuk programma, waarin ze een reis rond de wereld maken. Ook thuis kunnen de kinderen
oefenen als ze dat leuk vinden. Het is wel de bedoeling dat ze dan ook echt op de goede manier typen
(met 10 vingers dus!)
Iedereen heeft ook stickers meegekregen die eventueel op de toetsen geplakt kunnen worden (bijv. op
een oude computer of laptop?), zodat ze ook blind kunnen oefenen.

Het was een gezellige, laatste week in de klas. In de ochtend de grote lampen nog even uit. Alleen de
kleine lichtjes op de tafels aan en luisteren naar een kerstverhaaltje. Een knusse sfeer, zo met elkaar.
Wij wensen jullie allemaal een fijne kerstvakantie, gezellige feestdagen en veel knusse momenten.
Groep 7-8.
Kerstviering.
Gisteren was het kersfeest. Het was heel gezellig. Er is veel gedronken en gegeten. We hebben
gezongen als engelen. Groep 7/8 zong Winter wonderland van Andre van Duin en dat ging heel goed.
We wensen jullie een fijn 2020!
Groetjes van Owen en Gijs.
Werkbezoek Pontes.
Op donderdag 12 december zijn we met groep 7/8 voor een werkbezoek naar de Pontes in Zierikzee
geweest. We willen graag alle ouders die gereden hebben bedanken! Hieronder staat nog een verslag
van Owen.
Groep 8 ging eerst naar biologie met de microscoop werken en het was heel leuk. Bijna iedereen had
iets anders: de een had bloed om te bekijken en de ander had een wortel van een boom. Daarna gingen
we naar Duits. We gingen een quiz doen en dat was heel grappig. Daarna kregen we een rondleiding door
de school. We gingen langs gebouw Zuid en gebouw Noord. En we zagen veel bekenden van onze
school.
Groeten van Owen.
Belangrijke data:
- Vandaag …Start Kerstvakantie om 12.00 uur !!
- Do 16 jan. 2020; MR vergadering
- Vrij 17 jan. Nieuwsbrief 10 2019/2020
Foto’s:
- Groep 1 2 Kanjer + kerst: https://myalbum.com/album/g5oWJvJcJZCE
-

Kerstviering 2019: https://myalbum.com/album/FFQbQgnBhBJK

Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen
- Ik leer leren bijlage groep 8!

