Nieuwsbrief 3, schooljaar 2020/2021.
Nieuwerkerk.

Datum: 25 september 2020.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 3e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 9 oktober 2020.
Verjaardagen:
29 september
2 oktober
4 oktober
9 oktober

Jara vd Zande gr. 8
Quinty Manni gr. 7
Jakub Charytoniuk gr. 3
Lotte Doeleman gr. 8

Algemeen.
Week 5 er bijna op. Het lukt gelukkig om de meeste zaken gewoon te doen!
Inmiddels zijn ook onze protocollen aangepast en mogen kinderen met milde
verkoudheidklachten “gewoon” naar school.
We moeten echter wel aandacht blijven houden 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.
- 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!!!
-

Als uw kind wellicht wat meer thuis moet doen aan schoolwerk, staat de meeste informatie in
hun cool/cloudwise omgeving klaar via weektaken enz.. Verder via Snappet, rekentuin enz.
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.
Voorlopig gaan activiteiten waarbij “veel ouders tegelijk in de school komen” niet door!!

-

Oproep Ouderhulp bij overblijven groep 1/2 !!
Afgelopen schooljaar zijn er wat 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!!
Inmiddels hebben een aantal ouders zich gemeld!! Heel fijn.
We zouden nog hulp kunnen gebruiken op de dinsdag en woensdag, dus mocht u
kunnen helpen, dan horen we dat graag!
Kinderboekenweek start volgende week!
Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek rond het thema: En
toen!
Daarom een oproep aan alle leerlingen…
Heb je iets van Toen? Van vroeger dus… vraag dan aan je ouders of je dat mee
mag nemen !! Denk aan oude apparatuur, kleding, kaarten, huishoudelijke
apparaten enz. Dan maken we daar een leuke tentoonstelling mee !!
Groep 1-2.
In deze tussenweek hebben we het thema AVONTUUR afgerond. De kinderen
krijgen hun schatkaartmap en enkele werkjes mee.
We zijn ook al een beetje over de herfst begonnen
want dat is ons volgende thema. We hebben een herfstwandeling gemaakt en hebben
van alles gevonden: Mooie eiken bladeren, eikels, kastanjes, hazelnootjes enz.

In de klas hebben we een herfsttafel gemaakt en we hebben al twee herfstliedjes geleerd. Herfst,
herfst wat heb je te koop en de spin wiedewin.
We hebben kuilen in de zandbak gegraven en kuilen, en de letter U geschreven en gekleid. Voor juf Astrid
hebben we een mooi bloemenwerk gemaakt.
In het nieuwe thema gaan we kennis maken met de letter H (herfst). We gaan kijken hoe deze letter
eruit ziet en er woorden mee verzinnen. (horen en zien dus)
We gaan het prentenboek: “Wat nu Olivier?” voorlezen en uitspelen in de gymzaal.
Olivier is een beer, die verdwaalt omdat hij achter een mooi geel herfstblad aangaat.
Gelukkig kan hij de weg naar huis weer terug vinden, door heel hard te gaan brullen.
Omdat zijn ouders terug gaan brullen, kan hij aan de richting van dat geluid horen welke kant hij op moet
lopen. Wij gaan dit ook ervaren door een luisterspel te doen.
En verder gaan we herfst bomen plakken.
Uiteraard met blaadjes in de herfstkleuren! Prettig (herfst!) weekend!
Juf Elly en Juf Marion
Ik ben Cynthia Vermue en ik ben 17 jaar oud. Mijn hobby is dansen en ook
badmintonnen vind ik leuk om te doen. Ik ben een 1ste jaars stagiaire.
Ik ben een student op het Scalda in Goes.
Ik kom het hele jaar stage lopen in groep 1 en 2 op OBS Duiveland.
Ik ben er op donderdag en vrijdag. Op de andere dagen moet ik zelf nog naar
school.
Ik heb heel veel zin om een leuke ervaring op te doen op OBS Duiveland en wil
een leuke band opbouwen met de kinderen.

Groep 3-4.
Sinds deze week hebben we een nieuwe stagiaire in de klas. Ze heet Bowien en ze is in onze klas op
donderdagochtend en vrijdagochtend. Bowien stelt zichzelf hieronder voor.
Aangezien het langzaamaan wat minder weer wordt willen we u vragen uw zoon/dochter op dinsdag
hun gymkleding en schoenen mee te geven zodat we weer in de gymzaal kunnen gymmen bij slecht
weer.
Binnenkort begint ook de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is; En toen!( geschiedenis dus)
Ook wij zullen hier aandacht aan besteden.
Verder merken we dat alle kinderen het werken met Snappet echt GEWELDIG vinden. Ze werken hard
en soms zo hard dat ze thuis verder gaan. Dit is eigenlijk niet de bedoeling.
Thuis heb je vooral tijd om te spelen en te doen waar je zin in hebt. Alleen wanneer de leerkracht het
met jullie als ouders afspreekt mogen kinderen thuis werken op Snappet. Wilt u dit in het oog houden?
Tot slot merken wij dat het leesniveau van de meeste kinderen van groep 4 behoorlijk is
afgezakt in de vakantie. Wilt u alstublieft thuis oefenen met lezen? Hierdoor zal het snel
weer beter gaan. Ook de kinderen van groep 3 kunnen een start maken met thuis oefenen
met lezen. Kies boekjes op het niveau van M3. Dit is voor de meeste kinderen nog moeilijk
zat.
Mijn naam is Bowien de Keijzer, ik ben 16 jaar oud en ik woon in Bruinisse.
Wat ik leuk vind om te doen is met vrienden afspreken, schaatsen en oppassen op mijn
nichtjes. Ik ben eerstejaars student op het Scalda College in Goes.
De Mbo-opleiding die ik volg is Kind professional.
Ik ben eerstejaars stagiaire in groep 3/4 en ik ben het gehele jaar op donderdag- en
vrijdagochtend in groep 3/4, en in de middag ben ik op de BSO.
Ik heb er heel erg veel zin in en ik hoop daarom ook een leuke tijd tegemoet te gaan.
Groep 5/6.
Afgelopen vrijdag zijn wij met de klas naar filmhuis Fizi in Zierikzee geweest. Eerst een gezellig reisje
met de bus en daarna met z'n allen op de bovenste 3 rijen in de zaal. We hebben daar de film "Mijn
bijzondere, rare week met Tess bekeken.
Een verfilming van een boek geschreven door Anna Woltz.
Het was een grappige, zielige en soms spannende film.

Het komt erop neer dat herinneringen maken door leuke dingen te doen en iets voor elkaar over hebben
eigenlijk heel belangrijk is in het leven. Zie verder de reacties van de kinderen.
Wij vonden de hele film heel leuk. Zeker toen ze vriendjes
gingen worden. Dat stukje dat die meneer lag te slapen vond ik
spannend, want ik dacht even dat hij dood was. Dat Tess Sam
alleen in de duinen liet staan, dat vond ik wel een beetje zielig.
Sylvie en Fenna.
We vonden het een leuke film. Ik had hem al eens gezien (Malou)
en ik (Twan) dacht niet dat het met echte mensen werd
gespeeld. Ik dacht met tekeningen. Een alleenheidstraining was
helemaal niet nodig. Het stukje van Sams vader met zijn gitaar
vonden wij grappig.
Twan en Malou.
Op sommige stukjes was het spannend, maar ook wel leuk. Ik
dacht eerst dat het een tekenfilm was, ik had niet verwacht
dat het met echte mensen was. (Lieke) Ik vond het een hele
bijzondere film omdat Tess wel een vader had, maar dat durfde ze niet tegen haar moeder en Sam te
zeggen. (Lieke) Het was ook leuk om naar de film te gaan. We waren de enigste van deze school.
Groetjes Lieke en Jade.
Het was leuk om met de bus naar de bioscoop te gaan. Malou ging hele grappige dingen doen. In de film
vonden wij het grappig dat, toen de moeder lag te slapen, de vader zo gek op zijn gitaar ging spelen. Ik
vond het zielig en een beetje raar dat toen hij in de modder vast zat hij zei dat hij het eerste dood zou
gaan.
Emmelie v d Zande en Britt van ’t Hoff.
Wilt u thuis met uw kind nog eens de tafels (1
t/m 5 en 10) oefenen? We merken dat deze bij
veel kinderen nog niet voldoende
geautomatiseerd zijn. De tafel van 6 t/m 9
komen deze periode ook aan bod.
Naar aanleiding van de Cito toetsen krijgen
sommige kinderen vanaf volgende week huiswerk
mee naar huis. Op maandag betreft dit rekenen
en spelling en op vrijdag lezen en begrijpend
lezen.
Op maandag 5 oktober krijgen we een online
bezoek van een echte boekenschrijfster, Anna
Woltz!
Zij heeft veel kinderboeken geschreven en
daarvan hebben we er nu ook een hoop in de
klas, waarin we lekker kunnen lezen.
De juf leest ook voor uit een boek van haar,
namelijk De Pizzaspion.
Afgelopen maandag kregen we bezoek van
Lenneke de Graaf van de bibliotheek. Zij heeft
ons het een en ander verteld over Anna Woltz en
we hebben samen met haar alvast
interviewvragen bedacht, die we op 5 oktober
aan haar kunnen stellen. (Zie hiernaast)

Groep 7/8.
Drempelonderzoek groep 8.
Groep 8 heeft deze week hard aan het drempelonderzoek gewerkt, bijna iedereen is klaar. Zodra
iedereen helemaal klaar is (waarschijnlijk begin volgende week), stuur ik de scores door. Meestal
krijgen we binnen een paar dagen de resultaten weer terug en die krijgen de kinderen dan in een envelop
mee naar huis.
VO-dag RGO.
Op donderdag 12 november gaan we met groep 8 naar Middelharnis voor de VO-dag. We gaan dan
rondkijken op de verschillende locaties van de RGO.
Het duurt nog even voor het 12 november is, maar we hebben ook altijd een aantal chauffeurs nodig
(deze mogen ook meegaan tijdens het bezoek), vandaar deze vooraankondiging!
In december gaan we met groep 7 en 8 ook nog op werkbezoek bij de Pontes in Zierikzee. De precieze
datum voor dit bezoek is nog niet bekend.
Kinderpostzegelactie.
Afgelopen woensdag is de Kinderpostzegelactie gestart. In verband met het voldoende afstand houden
gaat dat anders dan anders, maar er zijn toch een hoop kinderen die al best wat verkocht hebben voor het
goede doel. Hieronder nog even een paar aandachtspunten:
In plaats van een grote enveloppe met bestelformulieren hebben de kinderen dit jaar een soort kartonnen
bakje (brievenbusje) gekregen waar ze Kinderpostzegels mee kunnen verkopen. In de klas is besproken
hoe dit in zijn werk gaat, er zijn namelijk 3 mogelijkheden:
1) De klant scant de QR-code op de zijkant van het kartonnen bakje en bestelt zelf via de website van de
stichting Kinderpostzegels.
2) De klant vult het bestelformulier in en doet dit zelf op de post (bij het bestelformulier zit een
envelopje).
3) De klant vult het bestelformulier in en doet dit in het kartonnen bakje (brievenbusje). De bakjes
worden op school ingeleverd en ik stuur de bestelformulieren op.
We hebben in de klas ook besproken dat de kinderen aan hun familie kunnen/mogen
verkopen. Als er kinderen zijn die in de straat of op het dorp willen verkopen, dan mag dit
ook, maar dan moeten ze dat wel eerst thuis, met jullie, overleggen. In de klas is
besproken hoe dit het handigst op 1,5 meter gedaan kan worden:
1) Bel aan.
2) Zet het kartonnen bakje op de grond en stap zelf naar achter.
3) Leg uit wat de bedoeling is en laat de klant zelf de QR-code scannen of het formuliertje invullen.
De kinderpostzegelactie duurt tot woensdag 30 september, dus dan moeten alle kartonnen bakjes
(brievenbusjes) weer op school ingeleverd worden. De kinderen mogen op de zijkant van de bakjes
bijhouden aan wie ze hebben verkocht, maar dit hoeft niet.
Belangrijke data:
Woe 30 sept. Start Kinderboekenweek op school
Ma 5 okt. Dag van de leraar
Ma 5 okt. Kinderboekenschrijfster Anna Woltz online op bezoek in 5 6
Di 6 okt. Kinderboekenschrijver Simon vd Geest online op bezoek in 7 8
Vrij 9 okt. Einde Kinderboekenweek school
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Di 13 okt. Informatieavond; informatie over alternatief volgt via de mail!
Do 15 okt. Open dag 1 OBS Duiveland, gaat niet door i.v.m. Corona
Vrij 16 okt. Braamfeest OBS Duiveland 2020
Foto’s:
Groep 1-2: https://myalbum.com/album/KsAAbVPWTagb
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
- Flyer tennisvereniging TV Duiveland Nieuwerkerk

