Nieuwsbrief 1, schooljaar 2020/2021.
Nieuwerkerk.

Datum: 28 augustus 2020.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 11 september 2020.
Verjaardagen.
2 augustus
Dennis Bouwman
gr.2
Krijn Brouwer
nieuwe lln. gr.1
4 augustus
Thijs Doeleman
gr.6
Loise Verwijs
nieuwe lln. gr.1
Daan Visser
nieuwe lln. gr.1
9 augustus
Olivia vd Broek
gr.3
10 augustus
Alexander Gospodinov gr.8
12 augustus
Daniel Gospodinov
gr.4
17 augustus
Naomi Folmer
gr.8
26 augustus
Dies van de Velde
gr.3
31 augustus
Rosalie Bos
gr.7
Bryce van ’t Hof
gr.8
9 september
Lieke Abrahamsz
gr.6
10 september Milla Hillebrand
gr.8

Algemeen.
Start schooljaar…
De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er weer op. Nieuwe groepen, een andere meester of juf,
een aantal nieuwe leerlingen, nieuwe stagiaires en mensen op school. Of wel we zijn weer gestart en het
is goed verlopen. De eerste week was het weer iets meer normaal met de aanpassingen rond Corona.
Dat werkt allemaal al een stuk fijner en het is ook fijn om te zien dat u als ouders ook nog goed rekening
houdt met deze situatie. In de nieuwsbrief stellen diverse nieuwe gezichten op school zich voor en verder
de eerste berichten uit de groepen.
Iedereen vanaf deze plaats een mooi, gezellig en geslaagd schooljaar gewenst!
Groep 1-2.
Na een lange, hete zomervakantie zijn we dit schooljaar in onze groep gestart met 19 leerlingen waar
van 6 nieuwe leerlingen: Steef, Didi, Daan, Krijn, Logan en Loise.
Allemaal welkom op onze school!
Helaas kan juf Astrid nog niet aanwezig zijn. Ze wordt vervangen door juf Marion Ligthart.
Juf Cindy is, omdat obs Duiveland haar stamschool is, ook nog op onze school en in onze klas. Zij blijft
totdat ze op een andere school moet invallen.
Volgende week beginnen we aan ons nieuwe thema: Avontuur.
Tip: Als de meisjes hun haar vast doen hebben ze minder kans op “kriebelbeestjes”.
Juf Marion stelt zich voor…
Even kort voorstellen:
Mijn naam is Marion Ligthart. Ik woon in Zierikzee.
Ik werk inmiddels al heel lang bij OBASE.
Ik heb in veel kleutergroepen gewerkt op diverse scholen ( in Haamstede, Zierikzee en Oosterland.)
Het blijft altijd ontwapenend en verrassend om in groep 1\2 te werken. Ik geniet er erg van!
De reden waarom ik nu in Nieuwerkerk werk is natuurlijk minder leuk vanwege de situatie bij Juf Astrid
thuis. Ik wens de man van Astrid en Astrid veel beterschap en sterkte toe in de komende tijd.
Groep 3-4.
Na een heerlijke vakantie zijn we afgelopen maandag weer van start gegaan.
Groep 4 werkt nu voor 3 vakken op een Snappet Chromebook. We werken daarmee aan rekenen, taal en
spelling. Groep 3 start binnenkort ook met rekenen op een Snappet. Later meer hierover!
Aangezien Snappet gebruik maakt van een voorleesfunctie die opdrachten kan voorlezen willen wij u

vragen uw zoon/dochter een koptelefoon of oortjes mee te geven die hiervoor gebruikt kunnen worden.
Deze blijven de gehele schoolperiode op school. Mochten deze tussentijds stuk gaan dan laten wij u dat
weten zodat u nieuwe aan kunt schaffen.
Verder gaan wij op dinsdagmorgen altijd gymmen. Hiervoor heeft u zoon/dochter een korte broek, t-shirt
en gymschoenen nodig. Deze moeten elke dinsdag meegenomen worden naar school en
komen dezelfde dag mee terug naar huis. Zolang het mooi weer is gymmen we nu nog
zoveel mogelijk buiten.
Op donderdagmiddag gaan wij naar het zwembad. Graag op donderdag de benodigde
spullen meegeven. Ook deze komen dezelfde dag terug mee naar huis.
Sinds deze week hebben wij in groep 3 twee nieuwe leerlingen van andere scholen mogen
verwelkomen.
Sophie en Jessie, wij wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd bij ons op school! 
Op dinsdag en woensdag hebben wij een stagiair onderwijsassistent in onze klas. Hij heet Rafael en stelt
zich in de volgende nieuwsbrief even voor. Verder loopt Rafael op maandag stage in groep 7/8.
Groep 5/6.
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, de kop is er af! De eerste dagen zijn altijd weer een beetje
spannend. Nieuwe juffen voor de kinderen van groep 5, andere samenstelling, nieuwe plekjes,
enz. Juf Ellen is terug van zwangerschapsverlof en heeft weer veel zin om te werken.
De eerste dagen waren dan ook erg leuk met elkaar. We hebben wat activiteiten gedaan om elkaar
beter te leren kennen en ook afspraken met elkaar gemaakt.
We werken nu met de nieuwe versie van Estafette lezen. Nieuwe leesboeken, werkschriften en
ook hier weer een wat andere werkwijze.
Tip: We bemerken wel dat hij leesniveau bij veel kinderen, door corona en de zomervakantie, is
blijven hangen of zelfs achteruit is gegaan. Daarom het verzoek om thuis uw kind lekker te laten
lezen.
In groep 6 mogen we een nieuwe leerling verwelkomen en dat is Elisha. Welkom en veel plezier bij ons
op school!
Juf Sharon stelt zich voor…
Mijn naam is Sharon Dekker, 23 jaar en ik kom uit Zierikzee. In mijn
vrije tijd houd ik ervan om te bakken en creatief bezig te zijn.
Momenteel ga ik het 4e en laatste jaar van de pabo in en kom ik bij jullie
op school mijn stage lopen.
Ik zal het hele jaar op donderdag en vrijdag in groep 5/6 te vinden
zijn. Ik heb er erg veel zin in en we gaan er een gezellig jaar van
maken!

Groep 7-8.
Start nieuwe schooljaar
De eerste week zit er al weer op! We hebben een volle klas, maar alles is goed verlopen. Vandaag
krijgen de kinderen hun eerste huiswerk voor Engels mee. Ze moeten een aantal woorden en zinnen uit
hun hoofd leren en daar krijgen ze volgende week een toetsje over.
We zijn op maandag weer begonnen op school. Het was leuk om iedereen weer te zien. We begonnen
met de kring en we hebben verteld over de vakantie. We hebben ook een nieuwe stagemeester op
maandag, meester Rafael. Op dinsdag hadden we een nieuw liedje geleerd en op woensdag hadden we
een spel gedaan. Je moest een codenaam bedenken en je hobby’s en zo opschrijven. Donderdag gingen

we verder met het spel. Donderdag was er ook een nieuwe meester, meester
Patrique en hij komt op woensdag, donderdag en hopelijk ook op vrijdagmiddag.
Groetjes van Britt en Amber.
Meester Patrique stelt zich voor…
Hallo, ik wil mij graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Patrique de Jonge,
ik ben 37 jaar en woon in Zierikzee.
Na een stage op Binnen de Veste en een tijdelijk dienstverband op ‘t Kofschip ben ik
sinds één augustus fulltime in dienst van Obase in de functie van
onderwijsassistent.
Dit schooljaar ben ik iedere woensdag en donderdag aan het werk op OBS
Duiveland en zal dit voornamelijk doen in groep zeven/acht.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, een film of serie te kijken en om een
stuk te wandelen. Mocht u meer willen weten dan kunt u mij altijd even aanspreken.
Belangrijke data:
- Nog geen bijzonderheden
Foto’s:
Groep 1/2: https://myalbum.com/album/a9pqTw5tfHGv
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
- Pontes experience (ook al eerder verstuurd via Meester Maurice)

