Nieuwsbrief 7, schooljaar 2020/2021.
Nieuwerkerk.

Datum: 27 november 2020.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 7e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 11 december 2020.
Verjaardagen:
5 december
Hidde van Loon gr. 4
7 december
Brent v/d Zande gr. 8
Algemeen.
Bespreekweek achter de rug!
In de afgelopen week is “de bespreekweek” gepasseerd!
Als ouders/verzorgers bent u bijgepraat over de ontwikkeling van uw kind. Deze keer vanwege Corona,
via telefoon, Whatsapp videobellen en andere handige digitale middelen. Wij hebben het als plezierig
ervaren. U ook hopen wij!
Sinterklaas op school, vrijdag 4 december aanstaande!
Aanstaande vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas op school. In de groepsstukjes leest u daar
ook meer over. Verder is afgelopen week Sint met zijn pieten langs geweest op school en
heeft wat lekkers in onze schoen gestopt. Dank u Sinterklaasje.
Voor vrijdag as. geldt:
-Sinterklaas en zijn pieten komen langs op school, maar er is GEEN intocht of
bijzondere entree!
-We vieren het feest met de kinderen van school, in de school, zonder ouderhulp enz.
-De Sintviering met Sint en zijn Pieten vindt in de morgen plaats
-Dit jaar gaat het bezoek van Sint aan Steenzwaenshof ook niet door
-De traktaties zijn dit jaar “corona proof” en er wordt niet gestrooid
-De ouderraad heeft wel een extra hapje en drankje geregeld!
Wat vragen wij van u:
-Zorg dat uw kind(eren) op tijd op school zijn vrijdag!
-Gewoon een pauzehap en lunchpakket enz. meenemen voor deze dag
-Als kinderen verkleed willen komen als Sint of Piet, dan mag en kan
dat natuurlijk
Jumbo spaaractie ten einde. Mooie opbrengst!
De Jumbo spaaractie is ten einde en afgelopen donderdag mocht Meester
Jacco de “cheque” op gaan halen met het bij elkaar gespaarde bedrag.
Het is wederom een mooi bedrag!
We bedanken iedereen die voor ons heeft mee gespaard door de
bonnetjes in te leveren. Daarnaast een bedankje voor Martine de Frel
en Denise Olree, zij hebben al onze punten gescand! Op bijgevoegde
foto de cheque met daarop het te besteden bedrag, 1289 euro!!!
Groep 1-2.
Deze weken stonden in het teken van Muziek en Sinterklaas. Wij zijn ons
muziek project aan het afronden en dat combineren wij met Sinterklaas!
Een en al vrolijkheid dus!
Wat hebben wij zoal gedaan in de klas:
Meester Maurice heeft op zijn gitaar getokkeld en samen met ons
Sinterklaasliedjes gezongen. Hij heeft ons ook het een en ander verteld
over de gitaar. Britt en Brittany hebben poppenkast gespeeld in onze
klas. Juf Cynthia maakte Sinterklaas ( kleurplaat) puzzels met ons die wij
ook mee naar huis kunnen nemen.

Wij hebben aandacht besteed aan de letter\ klank P ( van Piet, pet, paard, pepernoot!) en we hebben
pepernoten geteld en spelletjes gedaan met” meer en minder”. Ook hebben wij het cijfer 3 geleerd.
Wij spelen in de Sinterklaashoek!!
Wij hebben in de gymzaal een Sinterklaasspel gespeeld: wij waren pieten op de stoomboot ( banken) en
kwamen naar Nederland en luisterden aan “schoorstenen ” of wij kinderen hoorden zingen en “vulden dan
de schoen”.
Ook wij kijken elke dag het Sinterklaas journaal. Daarnaast oefenen we een dansje dat wij op 4 december
aan Sinterklaas laten zien.
Ook oefenen wij “partituur” die wij zelf schreven om ook muziek te maken voor Sinterklaas.
Wij werken hierbij met kleuren en vormen zodat wij kunnen zien wie met welk instrument aan de beurt is
om te spelen.
Wij hebben onze schoen gezet in de klas.
En de volgende dag waren onze schoenen gevuld met chocolade en zagen wij dat de Pieten in onze klas
hadden gespeeld!!
Wat een leuke maar ook spannende tijd is dit toch…!!
Juf Astrid is op donderdag en vrijdag bij ons in de klas .
Astrid is gelukkig zo ver dat zij weer kan opbouwen!
Vanaf 4 december gaat zij de klas weer zelf runnen op donderdag en vrijdag!!
Groep 3-4.
Deze week mochten we onze schoen zetten op school. Wij hadden allemaal een
schoen geknutseld zodat niemand vergeten zou worden. En dat is ook niet gebeurd.
Iedereen had een chocoladeletter in zijn of haar schoen en er was wat rommel
gemaakt. We waren erg blij met dit lekkere cadeau. Nu wachten we rustig af of de
Sint tijd heeft om volgende week op onze school op bezoek te komen……
In groep 3 hebben we kern 4 afgesloten en zijn gestart met kern 5. Als we deze
kern af hebben en ook kern 6 is klaar dan hebben we alle letters geleerd!
Wel wordt het steeds moeilijker nu. Ook omdat we nu de tweetekenklanken gaan
leren. Wilt u thuis zoveel mogelijk oefenen met lezen? Vaak is alleen de tijd op school
onvoldoende om voldoende leeskilometers te maken.
In groep 4 zijn vorige week de tafel van 0 en 10 overhoord. Sommige kinderen maakten hierbij toch nog
een klein foutje. Daarom was er nog een herkansing. Toen heeft iedereen het gehaald! Ze hebben nu dus
allemaal een sticker in hun tafelpaspoort.
Binnenkort volgt er weer een mail van het huiswerk voor de tafels. Wilt u alvast oefenen? De volgende
keer overhoren we de tafel van 1 en 2. Dit gaat op een pittig tempo. Na 5 seconden komt namelijk de
volgende som. Hier kunt u thuis ook rekening mee houden als u oefent.
Graag nog aandacht voor het volgende. Meerdere kinderen hebben schoenen met veters. Echt super
leuk, maar minder leuk als je ze niet zelf kunt strikken. Wilt u a.u.b. thuis oefenen met veters
strikken zodat uw zoon/dochter dit zelf kan?
Mocht dit niet lukken dan graag makkelijke schoenen aan naar school, zeker op de dinsdag en donderdag
i.v.m. het omkleden voor gym of zwemmen. Alvast bedankt!
Groep 5-6.
Het huiswerk voor aankomende week !!
Voor groep 5 maandag de tafel van 6.
A.s. maandag krijgen beide groepen Engels mee naar huis om te leren voor de maandag erop (7
december) De woordjes van hoofdstuk 2, beide kanten op. De zinnen alleen van Engels naar Nederlands.
Afgelopen dinsdag hebben we onze schoen gezet in de klas… en woensdag zat er een heerlijke
chocoladeletter in.😋
Volgende week vrijdag vieren we Sinterklaas in de klas.
Waarschijnlijk is iedereen thuis druk bezig met het maken van een surprise en een bijpassend gedicht.
Altijd gezellig en leuk om te doen. De surprises met gedicht mogen evt. vanaf maandag mee naar
school. Ze worden dan in de hal tentoongesteld op het podium. Op vrijdag je surprise meenemen is ook
prima. 🎁

Afgelopen week hebben de oudergesprekken plaatsgevonden. Het is nog
steeds vreemd om dit via telefoon of Meet te doen. Er was even gedoe met de
link van Meet, maar dit is gelukkig opgelost. Wij hebben de gesprekken als fijn
en positief ervaren.
Juf Mariette stelt zich voor!
Mijn naam is Mariëtte Boonman en ik zit in mijn eerste jaar van de opleiding
onderwijsassistent(e) op het Albeda college in Middelharnis.
Ik ben 17 jaar en toevallig een oud leerlinge van OBS Duiveland in Sirjansland!
Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken.
Maandag t/m woensdag loop ik stage bij juf Ellen en juf Sandra in groep 5/6.
Na stage en school voetbal ik bij MZC’11 in de MO19-1 en spreek ik graag af met
vriendinnen.
Ik heb veel zin in deze stage periode bij OBS Duiveland!
Groep 7/8.
Sinterklaas
Volgende week is het Sinterklaasfeest! Een groot deel van de klas heeft al een
surprise gemaakt, een ander deel is al begonnen en een klein deel moet nog beginnen (daar hoor ik ook
bij…..).
Vanaf maandag 30 november mogen de surprises al in de hal neergezet worden, dan kunnen we alvast
een beetje in de stemming komen en de kinderen van andere groepen vinden het ook leuk om de surprises
te bekijken.
Voor degene die het niet meer precies weet: Denk ook aan het gedicht en vergeet niet om ergens de
naam van degene voor wie de surprise is op te schrijven
Belangrijke data:
Vrij 4 dec: Sinterklaasviering op school; aangepaste wijze.
Do 10 dec: Werkbezoek Pontes groep 7 en 8 afgelast vanwege Corona.
Vrij 11 dec: Nieuwsbrief nummer 8
Do 17 dec of vrijdag 18 dec: Kerstviering; aangepaste wijze, in de volgende nieuwsbrief meer
informatie!
Vrijdag 18 dec: Start Kerstvakantie voor alle leerlingen om 12.00 uur!!
Foto’s:
Groep 1/2 : https://myalbum.com/album/mHW36oEe5K2Y
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
-

In de bijlage een stuk informatie over de lessen van Juf Marjan, de GVO leerkracht in de
onderbouw!

