Nieuwsbrief 2, schooljaar 2020/2021.
Nieuwerkerk.

Datum: 11 september 2020.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 2e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 25 september 2020.
Verjaardagen:
12 september Ivy Neele gr.7
16 september Danique Visser gr.3
22 september Twan van de Zande gr.5

Algemeen.
De 3e week zit er alweer op, gelukkig gaat het meeste gewoon door, de meeste kinderen
zijn op school, we kunnen redelijk normaal werken en de kinderen hebben het naar hun zin.
Wel graag aandacht voor het volgende, we zitten nog steeds in de “Coronatijd” en dat bekent
andere eisen voor het naar school gaan, zowel voor kinderen als personeel.
- Of uw kind naar school kan of mag, kunt u zelf heel goed bepalen als u de
“beslisboom” volgt, deze is bijgevoegd als bijlage
-

Voor leerkrachten geldt ook dat ze eerder thuis moeten blijven bij bijv. een verkoudheid waar
je normaal mee zou werken, dit kan momenteel tot vervangingsproblemen gaan leiden!!!

-

Door bovenstaande betekent dat uw kind wellicht wat meer thuis moet doen aan schoolwerk,
via Snappet kan er een heleboel, houd verder contact met de leerkrachten bij vragen!

-

Bij twijfel over verkoudheid of Corona, graag laten testen en dit mede doorgeven op school
a.u.b.

Oproep Ouderhulp bij overblijven groep 1/2 !!
Afgelopen schooljaar zijn er een aantal ouders om diverse redenen gestopt met het
helpen bij het overblijven in groep 1/2. De een verhuisde, de ander ging meer
werken enz.
Dus…… zijn we op zoek naar ouders die willen assisteren bij het overblijven in
groep 1/2
U hoeft niet iedere week te kunnen, er worst namelijk een schema gemaakt!!
Vraag aan de huidige overblijfouders… Willen jullie doorgeven of je nog kunt
helpen en op welke dagen ?
Groep 1-2.
Juf Elly was helaas ziek/erg verkouden deze week. Juf Elly heeft zich ook op Corona laten testen, de
test was negatief. Normaal gezien is Juf Elly dus maandag weer van de partij.
Juf Simone verving op dinsdag en de andere dagen heb ik vervangen.
Het thema deze weken is : Op avontuur! De rode draad is pop Pompom die op reis, op
avontuur wil!
Pompom wil op reis naar China en hoe moet je in China komen? Moet je graven met een schep
naar de andere kant van de wereldbol? Of toch met de fiets, auto, bus, trein of vliegtuig?
Naar aanleiding van het thema gebruiken we een prentenboek; een geheim avontuur,
hebben wij een schatkaart getekend en deze op een map geplakt. In het boek vinden haas
en geit n.l. een schatkaart.
Omdat pad ook graag de schat wil vinden tekent deze stiekem een extra boom op de schatkaart.
Gelukkig hebben haas en geit de truc door en gummen de extra boom weer weg.
Zo vinden ze toch nog de schat.
In onze map gaan wij alle ( kleine platte ) werkjes verzamelen die wij deze weken maken.

Verder gaan wij raketten knutselen. Het aftellen voordat een raket vertrekt gaan wij oefenen.
Zowel het aftellen van 1 naar 10 als van 10 naar 0 …. en GO!
Wij gaan de cijfers ook in de juiste volgorde plakken.
Natuurlijk gaan wij “uitspelen” dat wij naar de maan vertrekken in onze “raket” en een vlag planten op
de “maan”. Verder gaan wij oefenen met “kuiltjes” tekenen.
Op de maan zijn immers kuilen te zien . En mooie bijkomstigheid: het is tevens de letter :U!!
Enkele woorden die bij dit thema horen zijn: de rugzak, de kuil, sluipen, de heuvel, speuren, de
schatkaart enz.
Fijn weekend! Groeten Juf Marion
Groep 3-4.
We zijn alweer een paar weken op school en alles is al een paar keer gedaan. De kinderen zijn inmiddels
een beetje de routine gewend en de juffen en de meester ook. We zijn blij met de meester in opleiding,
hieronder stelt hij zich voor. Waar we ook heel blij mee zijn: Olivia kan weer meer naar school komen
en dat is heel fijn voor haarzelf en voor de anderen in de groep, want we missen haar als ze er niet is!
In groep 3 kunnen de kinderen al lezen met de letters: i,k,m,s,p en binnen een paar dagen komen er
weer meer bij. Rekenen gaat nu ook in Snappet, net als in groep 4, dat is maandag gestart.
Helemaal leuk!! Voor deze week ging het over meer/ minder/ evenveel en tellen tot 20 en terug.
Groep 4 heeft lessen gehad in rekenen, spelling en taal op Snappet, dat lukt ook al fijn. Wel hebben de
kinderen een koptelefoon of oortjes nodig, die op het Chromebook kunnen worden aangesloten. Nog
niet iedereen heeft deze meegenomen. Deze blijven ook op school. Wilt u ervoor zorgen, dat dit
binnenkort gebeurt a.u.b.?

Meester Rafael stelt zich voor!
Ik ben Rafaël van Vossen en ik ben 18 jaar oud. Ik woon in Zierikzee en volg mijn opleiding in Goes. Op
maandag t/m woensdag loop ik stage in Nieuwerkerk en donderdag en vrijdag zit ik in scalda Goes. Ik zit
nu in het tweede leerjaar van onderwijs assistent. Uiteindelijk wil ik wiskunde docent worden of leraar op
de basisschool, maar daar heb ik nog genoeg tijd voor om over na te denken. In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om ergens te eten of drinken met vrienden of om te voetballen. Ik speel bij MZC JO19-1 als keeper en
heb het daar ook erg naar mijn zin. Ik hoop hier een leuk jaar mee te kunnen maken.
Links: Rafael in het midden.

Hierboven: Rafael als keeper.

Groep 5/6.
Na 3 weken school zitten we alweer aardig in het ritme. We zijn gewend aan nieuwe klasgenootjes en
juffen.
Het werktempo ligt al hoger dan in week 1 en iedereen is goed aan het werk. Het is een gezellige, fijne
klas. Helaas zijn er steeds een paar kinderen thuis met klachten als hoesten, niezen of keelpijn. Dat is
heel vervelend, maar het is op dit moment niet anders.
Vanaf komende week staat de weektaak weer op het prikbord van Cool Cloudwise. Is uw kind
thuis, dan kan hij of zij hierop zien welke lessen er die week gepland staan.
Is uw kind langer thuis, dan is het mogelijk om na 14.15 ander werk op school op te
komen halen. Zoals lezen, geschiedenis (aardrijkskunde of biologie) en schrijven.
Op deze manier blijven de kinderen die thuis zijn toch een beetje bij.
Deze twee weken nemen we de eind-Cito' toetsen van het vorig schooljaar af. N.a.v. deze toetsen
weten wij waar we per groep of leerling extra aandacht aan moeten besteden of extra uitdaging moeten
bieden. Het kan zijn dat er kinderen, n.a.v. deze toetsen, binnenkort huiswerk voor een bepaald vak
krijgen.
Woensdag is het fruitdag. Denkt u eraan om op deze dag fruit mee te geven en geen koeken?
Vanwege het optimaal ventileren staan de ramen open in de klas. Het kan zijn dat het hierdoor wat frisser
is. Wellicht handig om een (extra) vest of jasje mee naar school te nemen.
De kinderen uit groep 5 hebben in de zomervakantie de tafels geoefend in een tafelschrift. Er zijn een
aantal kinderen die dit schrift nog niet mee terug hebben genomen.
Wilt u ervoor zorgen dat het tafelschrift komende week terug op school komt. (A4, rood)
Volgende week vrijdag 18 september gaan wij met de klas een film in het Fizi
bekijken. Dit in kader van het festival Film by de sea.
De film heet: Mijn bijzondere, rare week met Tess. De film wordt vertoond van 12.30
tot 13.50. Vervoer is geregeld. We worden opgehaald en gebracht met de
Cultuurbus.
Groep 7/8.
Drempelonderzoek groep 8.
Binnenkort gaat groep 8 het drempelonderzoek doen. Dit onderzoek bestaat uit een aantal toetsen voor
rekenen, begrijpend lezen, woordenschat, taalverzorging (onder andere spelling) en technisch lezen.
We doen deze toetsen om te kijken waar we dit jaar met de klas of individueel nog aan moeten werken.
Er komt per vak ook een indicatie voor het voortgezet onderwijs uit.
Pieter Zeeman Experience
Veel kinderen uit groep 8 zijn naar de Pieter Zeeman Experience geweest. Je kon uit allerlei vakken
kiezen.
Ik (Britt) had het vak visagie gekozen. De eerste les gingen we nagels lakken, dat was heel grappig. De
tweede les gingen we haren wassen en een ballon scheren. Dan moest je scheerschuim op een ballon
smeren en met een liniaal scheren.
Ik (Lotte) ging biologie doen. We gingen in les 2 door een microscoop kijken en we zagen kleine
dingetjes. In de laatste les gaan we een escaperoom doen.
Groetjes van Lotte en Britt! Groep 8.
Belangrijke data:
Zie bijgevoegde jaarplanning voor de hoofdzaken!
Hierbij geldt voor een aantal zaken nog steeds ….. mits vanwege Corona.
Houd daarom steeds de nieuwsbrief en uw mail in de gaten!
Foto’s:
Groep 1/ 2: https://myalbum.com/album/jfbetrivgWfT
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
- Crescendo
- Golfen Grevelingenhout
- SMW informatie

Hoi allemaal,
De vakantie zit er weer op. Jammer hè!
Jullie zijn al weer een paar weken naar school geweest, en ook de volleybal
trainingen zijn weer begonnen! Als je graag eens een keertje wil komen kijken of
mee doen, ben je van harte welkom. We trainen iedere dinsdagavond van 18:30
tot 19:30 uur in Laco Zierikzee.
Als je komt, graag even een appje naar 06-29040248 met daarin je naam, leeftijd
en school. Dan heb ik ook gelijk het nummer van een van de ouders .
Je mag 3 keer komen kijken, voordat je beslist of je blijft of niet!
Groetjes Daphne Folmer, Volleybalvereniging Forza

