Nieuwsbrief 4, schooljaar 2020/2021.
Nieuwerkerk.

Datum: 9 oktober 2020.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 4e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 30 oktober 2020.
Verjaardagen:
15 oktober
17 oktober
18 oktober
23 oktober
24 oktober
29 oktober

Madelief Kaaisteker gr. 8
Dex v/d Berg (nieuwe lln gr.1)
Ivy Verhoek (nieuwe lln gr.1)
Frederique v/d Broek gr. 6
Malou Kuijten gr. 5
Mourad Kadkoui gr. 7

Algemeen.
Informatieavond Dinsdag 13 oktober OBS Duiveland…informatie over alternatief !
Vanwege Corona kan de algemene informatieavond op 13 oktober aanstaande niet doorgaan.
In plaats daarvan ontvangt u op vrijdag 30 oktober as. een mail van de leerkracht van uw kind.
In die mail vindt u de informatie over de algemene gang van zaken in de groep van uw kind!
Donderdag 15 oktober…Braamfeest OBS Duiveland 2020 gaat wel door!
Het braamfeest kan gelukkig doorgaan, maar opgelet dit stond eerst gepland op vrijdag 16 oktober, het is
nu verzet naar Donderdag 15 oktober.
Het thema van dit jaar is gekoppeld aan de Kinderboekenweek en heet; Ridder Roeland.
Bij goed weer is er een mogelijkheid dat we de voorstelling buiten spelen en dat er toch wat publiek
aanwezig kan zijn!! We moeten dat echter op de dag zelf bepalen!!
Houd daarom uw mail in de gaten!!! Donderdagmorgen geven we def. door wat het wordt voor die
middag!!!
Opgelet; Als u als publiek wilt komen, stellen we voor om niet meer dan 1 persoon per gezin af te
vaardigen!! Dit vanwege de Corona 1, 5 mtr!!
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!
Groep 1-2.
Deze week stond in het verhaal met Zoem ( dit is een handpop die letters introduceert),
de letter\ klank S centraal.
Oma wil pannenkoeken bakken en vraagt aan Zoem Tim en Loeloe of ze stroop willen kopen.
Onderweg zien de vrienden dat er brand is en dat die wordt geblust door brandweerman Sam.( SSS doet de
spuit) Spannend!
Thuisgekomen zijn ze vergeten de Stroop te kopen maar gelukkig heeft oma nog Suiker. En dat is ook
lekker op de pannenkoek! Vervolgens hebben wij de vorm cirkel besproken.
Dat is immers de vorm van een pannenkoek.
Wij hebben met groep 1 “pannenkoeken” versierd met “hagelslag”( vingerverf)en met groep 2 een
“stroop” letter of naam erop laten schilderen. Ook zongen wij het lied: Elsje Fiederelsje – dat is u vast
wel bekend!
In de klas hebben wij nu ook een herfst rekenhoek. Hierin liggen allerlei herfst materialen uit de natuur.
( eikeltjes, blaadjes kastanjes etc.) In deze hoek kunnen de kinderen spelletjes doen zoals sorteren.

Je kunt soort bij soort leggen maar ook uitzoeken op kleur of grootte. Je kunt ook een reeks leggen; bijv.
kastanje, kastanje, dennenappel - welke is nu weer aan de beurt ?
Wij wegen met de balansweegschaal: wat is zwaarder: 3 eikeltjes of 2 kastanjes ? Wat gebeurt er met de
weegschaal als iets zwaarder is ?
Wij hebben aantallen gesplitst: als er 5 eikeltjes zijn en je legt er 3 aan de ene kant, hoeveel liggen er
dan aan de andere kant?
Wij hebben het boek:” hu een spin” gelezen. ( weer de S!)
En spin liedjes gezongen.
De spin Wiedewin (2keer zingen)
die weeft een web ( 2 keer zingen)
De spin Wiedewin ( 2 keer zingen)
daar vangt hij vliegjes en mugjes in!
En het opzegversje:
Er was eens een spinnetje
Die had een vriendinnetje
Hij kriebelde naar beneden , naar je tenen
En naar je…… ( knie, buik, oog etc)
En toen weer vlug, op je rug!
En toen en toen en toen…
Komende week gaan wij vooral werken over ridders. Het thema van het Braamfeest!
Wij gaan schilden verven, een ridder plakken en kastelen tekenen. Ook gaan wij een rekenspel doen:
helmen poetsen! Wie mag de helm “poetsen” met het cijfer 3 erop ? En wie de helm naast het cijfer 5?
Ook gaan wij een grappig ridderlied leren! Het heet: ridder Martijn en ridder Koen.
(Het is te vinden op You tube.)
Juf Astrid is op bezoek geweest om het bloemenwerk dat we voor haar gemaakt hebben in ontvangst te
nemen, kennis te maken met de nieuwe leerlingen en dag te zeggen tegen de andere leerlingen van onze
klas. Het was fijn om haar te zien!
We werken ook aan het schatkist anker Herfst. Het boek heet: Blaadjes in de wind. Het verhaal gaat
over een egel die onder een beukenboom woont. In de boom wonen spin, eekhoorn en zwaluw. Het wordt
koud en egel wil een nestje van blaadjes voor zijn winterslaap maken. Maar de wind waait steeds alle
bladeren weg. Dan gaat het stormen en zelfs egel waait weg. Hij rolt in een kuil en daar blijkt nog een
ander egeltje te wonen. Er is plek genoeg en samen liggen ze lekker warm. Laat de winter maar komen!
Enkele woorden die bij dit thema horen zijn: dwarrelen, windstil, de zwaluw, de bever, de regenbui,
schuilen, het zonlicht enz. We hebben het verschil tussen een letter, een woord en een zin bekeken.
Wat ook heel leuk was, was de presentatie en het voorlezen van meester Jacco in onze klas in het
kader van de Kinderboekenweek. (zie foto’s)
Dex en Ivy zijn aan het wennen in onze groep. 17 en 18 oktober worden ze vier jaar. Welkom!
Opgelet!! Vrijdag krijgt iedereen een kaartje mee waarop staat met welk persoonlijk wachtwoord en
gebruikersnaam kinderen kunnen inloggen in rekentuin.
Ook op school spelen we dit op de i pad. We doen een oproep voor een vaste computerouder die hiermee
kan helpen.
Groep 3-4.
Wat een leuke start van de kinderboekenweek was dat! De kinderen en meesters en juffen brachten
allerlei spullen mee en ze mochten de quiz "raad wat het is" spelen.
Vooral groep 4 was helemaal slim, die wisten heel goed te bedenken waarvoor iets gebruikt werd of wat
het was, goed gedaan hoor. Ook in de klas zijn nog diverse spullen besproken en tentoongesteld.
Verder hebben we getekend over ridders en maakten we een knutselwerkje over dinosaurussen,
beide naar aanleiding van de boeken.
In de klas zijn we druk aan het lezen, kern 3 alweer en rekenen. Sommige kinderen hebben wat extra
training nodig voor de sommen t/m 10.
Meester Rafael en juf Bowien doen dit bijna elke dag en we geven binnenkort een blad mee om ook
thuis de moeilijke sommen te oefenen. Zij oefenen ook dagelijks met leesgroepjes en wat verder nodig
is. Heel fijn voor de kinderen, dat er zoveel hulp is.
Verder kunnen we het niet vaak genoeg zeggen: maak tijd voor een leeskwartiertje, elke dag, alleen
door te oefenen gaat lezen vooruit.

Heeft u nog het rapport van uw kind thuis? Graag weer meegeven naar school. Op dinsdag zullen we nu
vaker gebruik van de gymzaal maken. Wilt u de spullen die dag meegeven en controleert u a.u.b. of de
gymschoenen nog passen, na een halfjaar is dat meestal niet meer het geval.
In de klas is het soms wat fris i.v.m. de open ramen, een vest of jack is dan prettig om even aan te
doen.
Verder kunnen we ons verheugen op het Braamfeest, spannend weer, donderdag is het zover!
Groep 5/6.
De afgelopen 10 dagen en de komende week staan, naast de reguliere lessen, in het teken van de
kinderboekenweek. We lezen wat vaker in boeken over vroeger en er wordt meer voorgelezen door
de juffen.
We kijken filmpjes over vroeger, maken een stamboom over onze familie, tekenen over een tijd waarin
wij zouden willen leven . Verder hebben we bij een fragment uit een boek over de watersnoodramp
‘Drijven op een dak’ een hoorspel gemaakt. N.a.v.de aardrijkskundelessen op dit moment:
Tip herfstvakantie: Stormvloedkering Topshuis Neeltje Jans of bezoek watersnoodmuseum in Ouwerkerk.
Door de Kinderboekenweek veel aandacht voor boeken en lezen dus!
Maandag kregen we een online bezoek van kinderboeken schrijfster Anna Woltz!
Op het digibord konden we haar zien en horen. We hadden van te voren vragen voorbereid en
doe hebben we mogen stellen. Ze vertelde waarom en wanneer ze schrijfster is
geworden wat haar lievelingsboek is, haar dikste boven en wat haar volgende boek wordt. We
wilden nog veel meer weten, maar helaas was er geen tijd meer om alle vragen te stellen. In
de klas hebben we veel boeken van haar staan, dus nu zijn we toch wel nieuwsgierig
geworden om meer van haar te lezen..
Ik vond het heel leuk dat ik Anna Woltz kon zien op het scherm. En dat we tegen haar konden
praten en vragen konden stellen. Alleen als er geen corona was konden wij haar in het echt
zien. Dat was denk ik wel leuker. Het boek met de meeste blz. en woorden was wel het dunste. Wij
hebben thuis de nieuwste versie van ‘alles kookt over’ van Anna Woltz.
Van Thijs
Vorige week hebben we een hoorspel gedaan in de klas. Het was leuk dat je een spel doet over iets van
vroeger. Je moest geluiden maken met instrumenten bij een verhaal. Het verhaal ging over de
watersnoodramp. Ik moest met mijn stem geluid maken. Van Lieke
Vorige week ging de Kinderboekenweek van start. Je kon voor school allemaal oude spullen meenemen
van je vader, moeder of oma en opa. Bv. een cassetterecorder, oude boekjes, gulden als je opa of oma
die nog hadden. Je kan er in de klas en in de hal een tentoonstelling van maken.
Van Luuk
Ik vind dat Anna Woltz hele mooie boeken schrijft. Ze heeft ook een boek over de rare week met Tess en
die vind ik heel leuk. Ik vond het ook heel leuk dat we gingen videobellen met Anna Woltz.
Van Emmelie Stouten
Ik vind het grappig om in een stamboom te tekenen. Je moet plaatjes of foto’s erin plakken .Ik vind het
ook heel leuk om te knippen. Mijn opa en oma zitten ook in de stamboom. En mijn pap en mama en mijn
broertje. Van Fenna.
Helaas mogen er alleen ouders op afspraak in de school komen. Hierdoor is het contact met ouders anders
dan we gewend zijn. Op het schoolplein, bij het open raam van de klas, kunt u altijd een vraag stellen of
een kort gesprekje met ons houden. ( een soort loket ,haha) Een mail sturen is natuurlijk altijd mogelijk.
Groep 7/8.
Drempelonderzoek.
Groep 8 heeft deze week de uitslag van het drempelonderzoek mee naar huis gekregen. Op deze uitslag
staat een advies voor het voortgezet onderwijs, maar dit advies is alleen gebaseerd op de toetsen die de
kinderen bij het drempelonderzoek hebben gemaakt. Het definitieve advies, dat de kinderen in februari
krijgen, is gebaseerd op veel meer. Natuurlijk zijn de (Cito-)toetsen belangrijk, maar we kijken ook naar
bijvoorbeeld werkhouding en motivatie. Na de herfstvakantie wil ik met alle ouders en kinderen
gesprekken houden over het aankomende advies. Dan zetten we alle zaken op een rijtje en kijken we wat
er nog moet gebeuren om een passend advies te kunnen geven.
Kinderpostzegelactie.

De kinderpostzegelactie is weer voorbij. De kinderen van groep 7/8 hebben bij elkaar enorm veel geld
opgehaald en daar zijn we trots op! Alle bestelformulieren zijn opgestuurd en als het goed is, krijgen alle
klanten binnenkort hun bestelling via de post.
Online schrijversbezoek.
Afgelopen dinsdag hadden we hoog bezoek in de klas. Helaas niet echt in de
klas, maar wel via een verbinding met google hangout meets. We kregen
bezoek van Simon van Geest en dat is een schrijver die meerdere Gouden
Griffels heeft gewonnen.
Simon vertelde over hoe hij aan de ideeën voor zijn boeken komt en stelde ook
vragen aan de klas. Daarna las hij een erg leuk gedicht voor over plantjes die
uit je oren groeien…..
Tot slot mochten de kinderen vragen stellen die ze een week eerder hadden
voorbereid, bijvoorbeeld: Welk boek dat je hebt geschreven vind je zelf het leukst? Of: Word je herkend
op straat?
Het online schrijversbezoek was een activiteit in het kader van de Kinderboekenweek. Binnenkort gaan we
ook beginnen met de voorrondes voor de voorleeswedstrijd.
Gymspullen meenemen!!
Beste ouders en leerlingen van groep 7/8 willen jullie er a.u.b. allemaal voor zorgen dat op maandag en
vrijdag de gymkleding mee wordt genomen naar school? De afgelopen weken waren er best veel
kinderen die ze niet bij zich hadden. Niet handig en niet fijn!. Gymen is gezond en gezellig.
Vraag aan de ouders: wilt u a.u.b. meekijken of de kleding en de schoenen nog passen?
Belangrijke data:
Do 15 okt. Braamfeest; Thema: Ridder Roeland!!
Maandag 19 okt. t/m vrijdag 23 okt. Herfstvakantie
Woe 28 okt. Bibliotheekbus op bezoek
Vrij 30 okt. Nieuwsbrief 4 + OR documenten
Woensdag 4 november: Studiedag Team OBS Duiveland: Alle leerlingen vrije dag!
Foto’s:
Groep 1/2 : https://myalbum.com/album/DP4RyjQ5b9uE
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
- Flyer Sinterklaas voor de minima
Spaaractie Jumbo; Spaart u ook mee voor onze school bij de Jumbo ? Het levert de school weer een extra
mogelijkheid op om materiaal aan te schaffen!

