
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 5, schooljaar 2020/2021.             Datum: 30 oktober 2020. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 5e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.  
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 13 november 2020. 
 
Verjaardagen: 
2 november Tim Bouwman gr. 4 
7 november Fenna Scheele gr. 5 
8 november  Saphira Keekstra gr. 6 
9 november Sophie Boender gr. 3 
  Siebe Wind gr. 7 
10 november Bartel Heutink gr. 6 
11 november  Benjamin Deurloo gr. 5 
 
Algemeen.  
 
Informatie alle groepen naar ouders/verzorgers … 
Hallo allemaal, omdat de jaarlijkse informatieavond niet door kon gaan i.v.m. de Corona 
omstandigheden, ontvangt u vandaag extra informatie over de zaken op school.  
Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage met algemene informatie en van de leerkrachten van de groep van uw 
kind ontvangt u de informatie per groep. Deze informatie bestaat o.a. uit PowerPoint en filmpjes.  
Hieronder een linkje met een beveiligd You tube filmpje; hierop ziet u een dag op school in vogelvlucht. 
Veel lees- en kijkplezier bij alle Informatie, foto’s en filmpjes. 
 
https://youtu.be/EPb61iyRyXU 
 
Donderdag 15 oktober 2020… Geslaagd Braamfeest achter de rug! 
Wat was het een geslaagde dag… donderdag 15 oktober jl.. Het Braamfeest ging gelukkig gewoon 
door. Foto’s en film van Ridder Roeland, heeft u inmiddels ontvangen en we hebben gezien dat de film al 
meer dan 170 keer is bekeken!! Mooi dat dit tegenwoordig zo kan.  
 
Nationaal Schoolontbijt vrijdag 6 november aanstaande! 
Volgende week vrijdag 6 november is het weer Nationaal Schoolontbijt op school. Dat betekent 
dus dat de kinderen thuis niet hoeven te ontbijten!! Wat vragen we wel!! 
Wilt u a.u.b. uiterlijk Donderdag 5 november meegeven aan uw zoon/dochter: 
Bord, beker, bestek( mes, vork, lepel, evt. kleine lepel) 
(De laatste jaren vragen we dit steeds om zo geen wegwerpplastic enz. te hoeven gebruiken en 
we daarmee het milieu sparen) 
 
Groep 1-2. 
Braamfeest; Wat kunnen wij terugkijken op een gezellig feest! De kinderen 
mochten verkleed naar school komen. Dat was al feest op zich voor veel kinderen! 
Deze dag begon direct met oefenen van” ons stukje” in het toneelstuk!!  
Wij oefenden in het speellokaal. Wij mochten uitspelen: de binnenkomst op het 
kasteel! 
Hoe gedraag je je als ridder en jonkvrouw? Wij leerden buigen en wuiven naar het 
publiek bijv. En dan komt (de echte toneelspeler) ridder Roeland! 
Hij is erg  onhandig en laat een muis ontsnappen: de jonkvrouwen vallen flauw 
van de schrik! Maar gelukkig kan ridder( onze eigen) Dennis de muis vangen en 
aan ridder Roeland teruggeven! 
Deze ochtend hebben wij o.a. nog en kasteel getekend  buiten gespeeld en 
gezongen. Wij konden tussendoor lekker genieten van een zakje koekjes en een 
pakje sap. 
En na de lunch was het zover: De voorstelling begon!! 
Iedere klas liet zijn  ingeoefende stukje zien en zo maakten wij met de hele school 
er een heus toneelstuk van! Omdat iedere klas een eigen stukje van het geheel 

 

https://youtu.be/EPb61iyRyXU


speelde en niet wist wat de andere groepen speelden,  was het verhaal voor iedereen een verrassing! 
Super geslaagd! 
  
Deze week hebben wij nog aandacht besteed aan ons thema\anker: HERFST. We hebben het liedje 
paddenstoel, paddenstoel ik wil op je zitten geleerd en uitgespeeld. Vanaf volgende week starten wij met 
het thema\ anker: MUZIEK! 
Fijn weekend gewenst,Juf Elly en Juf Marion 
 
Groep 3-4. 
Voor de vakantie hebben we genoten van het Braamfeest. Iedere leerling had een rol in de 
eindvoorstelling die gefilmd is. Deze heeft u ondertussen ontvangen per mail.  
Heeft u het filmpje al bekeken? Wij vonden het in ieder geval een geslaagde dag! 
 
We waren allemaal toe aan een weekje vakantie maar zijn weer erg blij dat we weer naar school 
kunnen gaan! Groep 3 is het ondertussen goed gewend en gaan ieder dag hard aan het werk met rekenen 
op Snappet, lezen en schrijven.  
We hebben deze week kern 3 afgerond. Nu staat de herfstsignalering op het programma. Dit is een aantal 
dagen van toetsen van de lesstof van afgelopen weken. Al deze toetsen geven de juffen veel informatie 
over de voortgang van het leren lezen en over welke leerlingen misschien wat meer tijd en aandacht 
hiervoor nodig hebben. Ook zien we welke leerlingen het al heel goed doen en misschien met wat minder 
aandacht van de juffen zelfstandig hierin verder kunnen groeien. De komende periode wordt de instructie 
hierop afgestemd. 
Groep 4 is ook hard aan het werk op alle vakgebieden. Bij rekenen hebben we deze week geleerd wat 
keersommen zijn en hoe dat in elkaar zit.  
Binnenkort krijgen de kinderen ‘huiswerk’ om de tafels uit hun hoofd te gaan leren. Lees 
de nieuwsbrief en eventuele extra informatie per mail goed door. Als de kinderen een 
tafel beheersen kunnen ze een sticker verdienen die in een tafelpaspoort geplakt wordt. 
Is het paspoort vol mag deze mee naar huis. Een extra stimulans om goed te oefenen!  
Ook hebben een aantal kinderen een werkblad meegekregen met daarop + en - sommen t/m 
10.  
Meester Rafaël oefent deze sommen ook op school. Het zou fijn zijn als deze sommen thuis 
ook geoefend worden zodat de sommen beter en sneller geautomatiseerd worden. 
 
Opgelet a.u.b.! We missen van een aantal leerlingen nog het rapport. Wilt u deze 
meegeven naar school zodat wij alles compleet hebben al we het volgende rapport gaan 
maken? Alvast bedankt! 
 
Verder hebben een aantal kinderen te kleine gymschoenen. Dit is niet echt fijn als je lekker wilt bewegen. 
Wilt u thuis controleren of de maat nog juist is? 
 
Ook vragen wij u uw kind niet al te vroeg bij school te brengen als het slecht weer is. De deur gaat echt 
pas om 8.25 uur open…..Ook als het slecht weer of koud is! Zeker nu in deze Corona periode is dit een 
extra aandachtspunt! 
 
Vandaag ontvangt u per mail van ons een presentatie over hoe een dag verloopt in onze klas.  
Dit omdat de informatieavond vanwege de RIVM maatregelen niet op school plaats kan vinden.  
We hopen dat alle informatie daarin duidelijk is. Mocht u toch nog vragen hebben dan horen wij die graag. 
 
Groep 5/6. 
Na een weekje herfstvakantie, zijn we weer begonnen! Na de vakantie heeft iedereen ook weer een 
nieuw plekje gekregen. Zo leren we allemaal om met elkaar om te gaan en samen te werken.  
We hebben deze week thema 1 van aardrijkskunde afgerond.  
Op dinsdag 3 november is hier een toets over. Dit gaat over het deltaplan en de deltawerken en ook 
de plaatsen en rivieren (uit les 3) moeten geleerd worden.  
Op maandag 2 november wordt aan groep 5 de tafel van 3 overhoord, dus ook deze graag nog eens 
herhalen!  
 
Voor de herfstvakantie kon de open dag helaas niet plaatsvinden. In plaats hiervan ontvangen jullie 
vandaag een powerpoint over groep 5-6. Hierin alle belangrijke informatie over onze groep. Met als 
bonus een linkje naar een filmpje, waarin jullie de kinderen aan het werk zien.  Wij wensen jullie veel 
lees- en kijkplezier!  
 



Nogmaals: de weektaak wordt elke week op Cool Cloudwise gezet. De 
kinderen die thuis zijn, kunnen dan toch hun werk op Snappet maken.  
 
We missen nog steeds een paar rapporten.  Kunt u ervoor zorgen dat deze terug 
op school komen? 
 
Groep 7/8. 
Braamfeest. 
We splitsten de groep in twee groepen, de dokters en de gilden. Ik zat in de groep van de dokters en de 
zieken en we waren kwakzalvers. Het was heel leuk en de zieken hadden ook nep-blauwe plekken en 
zo. Onze begeleider Luc (die speelde ook ridder Roeland) was heel aardig. William was de enige jongen 
bij de zieken en doctoren. Bij het toneelstuk vond ik het optreden van groep 1/2 heel schattig.  
Groetjes van Rosalie Babijn. 
 
Het Braamfeest was superleuk! We gingen allemaal een toneelstukje doen en we mochten ook heel 
lang buiten spelen. De kinderen van groep 1/2 waren in het toneelstuk ridders en jonkvrouwen. Ze 
moesten buigen en wuiven naar het publiek. De kinderen van groep 3 waren boer en die van groep 4 
waren narren. Groep 5/6 waren jonkvrouwen en ridders en wij (groep 7/8) waren gilden en doctoren. Ik 
zat bij het timmergilde. Er zijn verschillende gilden, zoals kappers, timmerlieden, handelaars en 
bakkers. Het toneelstuk was heel leuk, het is zelfs gefilmd. 
De groeten van Alexander. 
 
RGO bezoek groep 8. 
Op donderdag 12 november bezoeken we met groep 8 de RGO in Middelharnis. Er hebben zich inmiddels 
meer dan genoeg chauffeurs aangemeld! We hebben voor de herfstvakantie nog wel het volgende 
bericht binnen gekregen van de RGO: 
 
Het Coronavirus is helaas nog steeds niet ons land uit.  
Toch zijn de RGO en PM in volle voorbereiding om de groep 8 leerlingen tijdens de VO-dagen 
op 12 en 13 november te ontvangen. We willen hen graag onze scholen laten zien en we 
denken dat de meerwaarde van de bezoeken, ondanks enkele aanpassingen overeind blijft. 
 
De beslissing of de VO-dagen definitief doorgaan nemen we op 30 oktober. 
 
Voorlopig hebben we het volgende protocol opgesteld: 
 
Per ingedeelde groep leerlingen komt 1 volwassene mee om de groep te begeleiden. Voor 
meereizende ouders wordt er eventueel een ruimte in school ter beschikking gesteld om te wachten 
(graag vooraf aanmelden). De groep wordt in school ook begeleid door extra docenten of leerlingen. Om 
lessen op de middelbare school te kunnen ervaren blijft het concept van de verschillende lesjes, door 
andere docenten in steeds een ander lokaal intact. 
 
De basisscholen verzamelen niet in de aula, maar iedere groep wordt direct naar het goede lokaal 
begeleid, zodat er geen onnodige groepsvorming ontstaat. 
 
Voor tussendoor wordt voor drinken en een koek gezorgd. De leerlingen nemen zelf een lunchpakketje 
mee. De scholen delen geen extra broodjes uit. Om groepsvorming te voorkomen lunchen de groepen 
waarschijnlijk  in een lokaal in plaats van in de aula. 
 
We vragen iedereen een mond/neus bedekking te dragen. Aan leerlingen, die dit niet hebben reiken 
we een wegwerpkapje uit. Deze gebruiken ze op momenten dat ze door de school lopen en tijdens 
praktijklessen. Als de leerlingen zitten en 1,5 meter afstand van de volwassenen hebben, mogen de 
kapjes af. 
 
Wij hopen dat jullie gezond blijven en laten 30 oktober weten of de VO-dagen door gaan. 
 
Dit betekent dus, in tegenstelling tot wat we eerder gemeld hebben, dat de chauffeurs helaas niet 
mee mogen met de open dag…. Een paar dagen voor het bezoek stuur ik nog een mailtje met de 
precieze tijden en de overige informatie. 
 
Belangrijke data: 
  
Opgelet! Woensdag 4 november: Studiedag Team OBS Duiveland: Alle leerlingen vrije dag! 
-Vrijdag 6 nov.: Nationaal Schoolontbijt op school; meer info hierboven 



-Maandag 9 nov.: GGD onderzoek op school; div. lln. 10- jarigen 
-Dinsdag 10 nov.: OR vergadering 2 OBS Duiveland 
-Woensdag 11 nov.: Bibliotheekbus op dorp/school 
                   MR Vergadering 1 OBS Duiveland 
-Donderdag 12 nov.: Groep 8 naar RGO i.v.m. VO bezoek 
-Donderdag 12 en vrijdag 13 nov.: meester Jacco afwezig i.v.m. directie 2 daagse 
-Vrijdag 13 nov.: Nieuwsbrief 6  
 
Foto’s:  
Groep 1 2 foto’s: https://myalbum.com/album/yQocG6MepL3L 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  

- Sinterklaas Nieuwerkerk; zie de bijlagen. 
- Kleurplaat Kringloopwinkel; de kinderen hebben deze zelf ook al meegekregen 
- Powerpoint algemene informatie school 
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