
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 18, schooljaar 2019/2020.             Datum: 29 mei 2020. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze nieuwsbrief 18 van het schooljaar 2019/2020.  
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 12 juni 2020. 
 
Verjaardagen.      
4 juni  Sophie Deurloo gr. 2 
  Xander Hage gr. 2 
11 juni  Kyanno Meijer gr. 3 
12 juni  Guus Maas gr. 2 
 
 
 
Algemeen:  
 
Coronavirus en school herstart. (vervolg) 
Hallo allemaal, de eerste 3 weken van de herstart zitten er op. En week 4 zal nog op dezelfde manier 
gaan als de eerste 3. U heeft daar donderdag een aparte mail over ontvangen. 
Inmiddels is het duidelijk dat de basisscholen m.i.v. 8 juni weer voor alle groepen tegelijk open gaan, 
tenzij blijkt uit lopende monitoring, dat dit toch niet verantwoord is.  
Er zijn echter nog wel Corona maatregelen en voorwaarden die gevolgd moeten worden. Denk aan zo goed 
mogelijk afstand houden tot de meester of juf, handen wassen, pauzes gescheiden enz.  
Het thuiswerken / afstandsonderwijs zal per 8 juni ook gaan vervallen. 
Over al deze specifieke zaken informeren we u volgende week dinsdag of woensdag !  
Voor volgende week gelden nog steeds de afspraken van de vorige weken… dus:  

- 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 volgende week met meer informatie over de periode vanaf 8 juni! 
 
Schoolfotograaf op school. 
Op woensdag 10 juni stond en staat de schoolfotograaf gepland. En omdat we op 8 juni 
hoogstwaarschijnlijk “volledig open gaan” kan deze activiteit wel doorgaan.  
Het gaat dit jaar iets anders want: 

- We hebben een nieuwe fotografe; Katja van Noort van KAAA fotografie 
- Ouders mogen niet in de school, dus de leerkrachten zullen de kinderen begeleiden 
- Broertjes en zusjes foto’s met kinderen die nog niet op school wordt lastig, daar hoort u nog 

meer van 
- Broertjes en zusjesfoto van kinderen die op school zitten kunnen wel 
- Mocht u bezwaar hebben dat uw kind op foto gaat, dan horen we dat graag van u. 
- Volgende week vrijdag 5 juni de laatste informatie over de schoolfotograaf 

 
MR Vacature OBS Duiveland! 
Eline Vrijland gaat de MR met ingang van volgend schooljaar verlaten omdat haar dochter Nikki volgend 
schooljaar naar de middelbare school zal gaan. 
Eline heeft jarenlang een functie gehad in de MR, destijds al in Ouwerkerk bij OBS ’t Stoofje en na de 
fusie is ze mee overgestapt naar de MR van OBS Duiveland. 
We willen Eline dan ook hartelijk dank voor al haar inzet in die vele jaren. 
 
Dit betekent dat we vanaf het nieuwe schooljaar op zoek zijn naar een ouder die plaats wil nemen in 
de MR van onze school. De MR vergadert gemiddeld 5 keer gedurende het schooljaar.  
Ieder lid heeft een functie binnen de MR die buiten de vergadering nog enkele werkzaamheden met zich 
mee brengt. 

 



Met welke onderwerpen houden wij ons zoal bezig : Formatie, Begroting, Schoolplan, Schooltijden, 
Personeelsbeleid, Taakbeleid 
Vind je het leuk en interessant om mee te denken over zaken die het belang van de school dienen, 
dan ben je hartelijk welkom. Loop even langs bij Jacco of laat het even weten in een mail naar : 
j.folmer@obase.nl. 
 
Groep 1-2. 
Hallo allemaal, we zijn aan een bijzonder leuk thema(we noemen het ook wel anker) bezig. Het 
thema/anker heet Water. Wat kun je veel met water doen en wat kom je er veel over te weten en wat 
leren we weer veel woorden zoals: de bron, de beek, de rivier, de zee, de filter, 
druppelen, de filter, de wasstraat, het waterorgel, drijven, de plas, mengen 
enz. 
Op de foto’s kunt u het maken van het waterorgel zien en we hebben zelfs het 
liedje vader Jacob er op kunnen spelen. Onze fietsen hebben een beurt gekregen in 
de wasstraat, we hebben met water getekend en ontdekt dat de zon de tekening 
dan weer weg maakt.  
Water is niet altijd schoon, we hebben gezien dat je het wel schoon kunt maken 
met een waterfilter. 
 
Kortom een te leuk thema en daarom werken we er nog een week aan. Daarna gaan we werken aan 
het anker: Buiten spelen.  
 
De eerste digiles voor groep 2 is gelanceerd. Wat leuk om elkaar te zien via de computer.  
Het onderwerp ging natuurlijk over ….Water.  
Pompom ging varen en wilde weten hoeveel bekers water hij uit 1 volle fles kon halen. Hij moest genoeg 
flessen meenemen voor zijn vriendjes in de boot. (Eigenlijk het begin van keersommen)  
Helemaal goed ging de les niet vanwege het geluid. De juf kon de kinderen niet horen. Volgende keer 
beter. Groep 1 is vandaag aan de beurt. Het is elke keer weer spannend en leuk. 
 
Groep 3-4. 

We hebben met plezier weer op school gewerkt deze weken. Blij om elkaar te zien en fijne kleine 
groepen om alles goed te laten verlopen. We zijn trots op jullie, thuis wordt er ook nog steeds goed 
gewerkt en op school pakken jullie de draad ook weer op.  
Het was wel een beetje anders, met de pauzes, handen wassen, door de voordeur naar binnen, 
afstand houden... maar het lukt prima! 
Groep 3 is al bezig met de getallen tot 100 en groep 4 met de getallen tot 1000. Met lezen is groep 3 met 
kern 11 begonnen, dit is de laatste kern, daarna hebben we nog een afsluiting en dan zit het erop. 
Groep 4 is ook al heel ver met taal en spelling, dat gaat allemaal ook lukken.  
We hopen, dat er ook af en toe iets gezelligs kan, maar niet alles mag al. Wel doen we vaak even een 
spelletje of bewegingsactiviteit tussen de lessen door. En gelukkig is het vaak mooi weer, dus buiten 
spelen is heel fijn! 
Iedereen een fijn pinksterweekend gewenst  
 
Groep 5/6. 
De afgelopen twee weken zijn voorbij gevlogen.  
Dit is natuurlijk mede door het lekkere lange Hemelvaart weekend, maar ook 
omdat het zo fijn is om elkaar weer te zien. We kunnen merken dat iedereen 
een beetje gewend raakt: handen wassen, afstand houden, de andere plaatsen in 
de klas ect.  
Maar ook de normale schoolregeltjes die er altijd al waren komen weer een 
beetje terug. Langzaam komen we weer in ons ritme. Doordat we met een 
halve klassen werken is het heerlijk rustig en kunnen we hard werken, maar 
is er ook tijd over om leuke dingen te doen zoals een keertje extra naar 
buiten.  
 
Ook zijn we weer lekker creatief bezig. De kinderen zijn bezig met het maken 
van octopussen van wol, puzzels van hout of maken dieren van klei. Met 
geschiedenis zijn we gestart met een nieuw hoofdstuk over de middeleeuwen 
dat volgt op het vorige thema over ridders en kastelen.  
 
Groep 5 heeft alvast in groepjes nagedacht over wat ze nog weten over de 
middeleeuwen en welke dingen ze nog willen leren, zoals op de foto's te zien is.  
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Blijft u wel erop letten dat ze op de dagen dat ze thuis werken, hun werk 
volgens de weektaak maken?  Wij vinden het ook belangrijk dat er 
thuis  aandacht voor lezen is. Lekker in een boek duiken en leeskilometers 
maken. Wij merken dat dit er de afgelopen maanden thuis een beetje bij 
ingeschoten is.  
 
Groep 7-8. 
Afscheid groep 8  
Het afscheid begint inmiddels een beetje vorm te krijgen, maar we moeten 
nog wel veel doen. We zijn ook begonnen met knutselen voor het decor en 
sommige kinderen hebben aangegeven ook wel thuis te willen knutselen.  
Mochten ze hiervoor iets nodig hebben, dan kunnen ze dat op school lenen of materiaal gebruiken.  
Voor het oefenen na schooltijd hebben we iets omgewisseld.  
Het groepje van dinsdag (The A-team) gaat vanaf volgende week op donderdag oefenen en het 
groepje van donderdag (America’s got Talent) gaat dan op dinsdag oefenen. 
 
Engels cursusaanbod voor groep 8 op OBS-Duiveland! 
 
Nu we inmiddels gewend zijn geraakt aan het online lesgeven, start ook Winny de Ruiter, van Winnish 
met het geven van Engelse cursussen online! Dit is in samenwerking met Anglia, die wereldwijd Engelse 
lessen verzorgt. 
 
In de komende weken is het mogelijk om 2x in de week online lessen aan te bieden aan 
uw zoon/dochter  in groep 8. 
Zo wordt er een steviger basis gelegd voor het vakgebied Engels voor uw kind bij de start van 
het Voortgezet Onderwijs in het komend jaar. Omdat dit een kernvak is, is het belangrijk dat 
uw kind een stevige basis hiervoor heeft. 
 
We bieden dit als school aan als pilot en omdat gedurende de afgelopen periode er 
minder Engels is gegeven op school. Daarom leek ons dit een goed extra aanbod voor 
groep 8. Mocht een en ander goed bevallen dan is voortzetting in het volgend jaar wellicht 
weer mogelijk. 
 
Heeft u belangstelling voor een stevige basis-of gevorderden cursus Engels?  Meld u zich dan aan 
bij info@winnish.nl 
Op de website www.anglia.nl kan uw kind de online placement test maken om te zien welk niveau uw kind 
nu heeft. 
De stappen om te volgen zal ik u vertellen bij de aanmelding. 
Vervolgens kan ik de boeken bestellen waaruit we werken. Deze kunnen dan op school worden afgehaald. 
 
De kosten voor deze cursus zijn 75,00 euro voor 10 x. Omdat we het als school ook een goede zaak 
vinden hebben we besloten om 25,00 per persoon voor onze rekening te nemen.  
Voor u als ouder betekent dit dus dat de cursus 50,00 euro gaat kosten.  

 
 
Belangrijke data: 

- Maandag 1 juni: Vrije dag leerlingen en leerkrachten i.v.m. 2e Pinksterdag  
- Maandag 8 juni: School weer “geheel” open voor alle groepen onder “coronavoorwaarden en 

afspraken” 
- Woensdag 10 juni Schoolfotograaf op school 
- Vrijdag 12 juni : Volgende nieuwsbrief 

 
Verder… Tot nader order zijn alle zaken afgelast. 
 
Foto’s:  
Groep 1 2: https://myalbum.com/album/pmRajRJ2knut 
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Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  
 

- Flyer Watersnoodmuseum weer open! 
- Scan de OR code hiernaast voor leuke tips enz. 

van Heutink  
 

Een sportieve tip…. Je zit toch niet de hele dag stil hè? 
Juist nu moet je lekker blijven bewegen! Want, wist je dat 
bewegen goed is voor je hersenen? Die krijgen dan meer 
zuurstof en dat is goed voor je concentratie. Na het 
bewegen kun je weer fris en fruitig aan je schooltaken 
werken. Dus waar wacht je nog op? Voeten van die vloer 
met fit met Team NL kids! 
 
Samen met Squla en een heleboel topsporters hebben wij 
Fit met Team NL kids gemaakt. De komende tijd kun jij 
allemaal verschillende sporten gaan ontdekken, gewoon in 
de huiskamer of in je eigen tuin! Gaaf hé?!!  
Iedere ‘school’-dag ontmoet je een Olympische 
sporter. Natuurlijk dagen we je uit om elke dag een beetje 
beter te worden net zoals de Olympische sporters dat 
proberen. Doe je mee met de challenges? Wie weet ben jíj 
over een tijdje wel de beste! 
 
Ben je er klaar voor? Starten maar! #FitMetTeamNL. Klik 
op de link! 
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1578db40adb856302a28f03aaf%7C0&amp;sdata=RZVQvB6kjJA0WfBh%2B4g2yC8X32fxc6BwtByT0o%2Bbrn
0%3D&amp;reserved=0 
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