Nieuwsbrief 8, schooljaar 2020/2021.
Nieuwerkerk.

Datum: 11 december 2020.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 8e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 8 januari 2021.
(misschien nog 18 december 2020)
Verjaardagen:
21 december Jessica Wallace gr. 4
22 december William van Klinken gr. 7
Lotte Wijnen gr. 2
28 december Maud Ijzenbrandt gr. 2
30 december Britt van Oosten gr. 8
31 december Zuzia Charytoniuk gr. 8
1 januari
Aya Hasso gr. 4
4 januari
Jaloe van ’t Hof gr. 4
Algemeen.
Kerstviering vrijdag 18 december 2020!
Hallo allemaal, dit jaar vieren we ondanks Corona toch “gewoon Kerstfeest” op school.
Echter vanwege afspraken rond Corona enz. regelen we het dit jaar alleen wat anders. Hieronder leest u
wat we gaan doen!!
-

De Kerstviering vindt op school plaats, op vrijdag 18 december in de morgen.
De dresscode voor deze morgen is : Kerst! Je mag je nette kerstpak aan, je leukste kerstoutfit of
trui, een kerstmuts op enz. Je MAG, je MOET niet…maar het is wel extra leuk
Wat gaan we doen…….Tijdschema en activiteiten:
8.25/30 uur; Alle kinderen komen naar binnen
8.45 uur; Opening van de morgen door Juf Marjan en Juf Joke met het Kerstverhaal via
PowerPoint verteld a.d.h.v. werk van kinderen.
9.00/9.10 uur Einde Kerstverhaal en start activiteiten
Wat kan je allemaal gaan doen…
Lokaal groep 1/2 :
Teken/kleur lokaal met Kerst Mandela’s , Kerstkleurplaten
of vrij tekenen rond kerst en oud en nieuw
Lokaal groep 3/4 :
Op de foto in je kerstoutfit; alleen, met je vrienden, met
een groepje enz. Saskia Folmer neemt de foto’s.
Lokaal groep 5/6:
Maken van kerststukjes o.l.v. Juf Sandra, Let op als je dit wilt doen!!.... Zelf ook meenemen:
Kerstgroen, bakje(niet te groot), versiersels, kaars.
Lokaal 7/8:
Spelletjes lokaal met allerlei gezelschapsspelen, GEEN digitale spelletjes, Oproep aan allen….
Neem je leukste gezelschapsspel mee naar school !!!
Hal:
Kerstgala/disco; Met boxen, licht enz.
Gymzaal:
“Hindernisbaan” in de gymzaal om even lekker “uit te razen”

En… buiten op het plein:
De poffertjes wagen komt en kinderen en personeel kunnen daarlangs tussen
9.30 uur en uiterlijk 11.00 uur voor een portie poffertjes en chocomel!!
Einde activiteiten 11.15 uur i.v.m. opruimen materialen klassen enz. en
start Kerstvakantie voor alle groepen om 12.00 uur!

Groep 1-2.
James is vier jaar geworden. Welkom op onze school.
We hebben vorige week donderdag afscheid genomen van juf Marion. Zij gaat nu werken op de school in
Haamstede. We hebben juf Marion in het zonnetje gezet met een eigen gemaakt boek door de kinderen en
met een bos bloemen. Bedankt juf Marion dat je er was, namens groep 1 en 2. Nu neemt juf Astrid het
stokje weer over.
De volgende dag kwam de Sint op school. Hij zat met 2 lieve Pieten in de hal. Na een
liedje mochten de kinderen in groepjes bij de Sint komen, dat was spannend. Twee
optredens waren ingestudeerd en dat was een succes.
Daarnaast zijn we verwend door het Steenswaenshof. Daar had de Sint iets voor de
kinderen gebracht. Normaal gingen we ieder jaar bij de bewoners een cadeautje
brengen. Helaas ging het bezoek niet door dit jaar.
We keken naar het Sinterklaasjournaal maar ook naar het huis van Sint in Zierikzee
waar we dit jaar helaas niet naartoe konden maar we konden wel genieten van
allerlei leuke filmpjes zoals de zoektocht naar het pepernoten recept. We kregen voor de hele school een
grote zware zak vol met pepernoten!
We hebben allemaal ons pietendiploma gehaald, gerekend met de stoomboot (een tafel op zijn kop)
Hoeveel pieten passen er in de stoomboot en er zitten twee pieten op de stoomboot, er komen er twee bij
hoeveel pieten zijn er dan?
Nu is de kerstperiode aangebroken. De kinderen hebben de kerstboom versierd, een kerstboom van
blokken gemaakt, een kerstboom geverfd en gespeeld in de kersthoek.
(zie foto’s onderaan)
Groep 3-4.
De Sint kwam vrijdagochtend 4 december op school. Na een uurtje geduld waren wij aan de beurt. We
hebben de Sint blij gemaakt met liedjes zingen. Hij vroeg ook kinderen bij zich en ze mochten
vertellen of laten zien wat we zelf wilden.
Jessica, Sophie D, Elenah, Jayda, Jaloe en Aya kunnen erg goed dansen en hebben dit graag laten zien.
Sophie B, Xander, Esmee en Guus hebben een lied gezongen voor Sint.
Liz, Daniël H, Nora en Yara kunnen heel goed tekenen en hebben tekeningen aangeboden.
Danique en Olivia houden heel veel van knutselen en vertelden de Sint daarover.
Keano, Alexander, Dies, Hidde, Tim, Daniël G, Kyanno, Kenzo, Jakub en Anise hebben van alles verteld
over voetbal en hebben met de Piet een potje gedaan!
Jessie heeft een stukje aan ons allemaal voorlezen.
We hebben het feestelijk afgesloten door met de hele klas en de pieten te dansen op het lied
“Pietensinterklaasmove” van Party Piet Pablo.
Natuurlijk hebben we ook geleerd in deze weken, groep 3 heeft weer een kern van lezen af en
kennen nu bijna alle letters. Met rekenen waren er lessen over getallen tot en met 100, dat was
wel even wennen! Maar we zeggen altijd, dat je alles nog kan leren, ook wanneer het in het begin
moeilijk is! Groep 4 heeft deze week sommen van de tafel van 5 gemaakt en bij spelling
gewerkt aan bijvoorbeeld aai-ooi-oei woorden. Ook hebben we geknutseld, een zelfbedachte Sint
of Piet en deze week een kerstster voor op het raam. Met gym hebben we pietengym gedaan,
lekker stoer klimmen enz. ( en spierpijn gehad , toch Liz?)
Nu staat de kerstboom in de klas en is de hal fantastisch versierd, met lichtjes en spulletjes
van kerst. Heel gezellig! We verheugen ons al op volgende week, dan hebben we een
kerstochtend vol activiteiten en lekkers voor alle groepen.
Alvast fijne vakantie gewenst van ons!
Groep 5-6.
Vorige week vrijdag hebben we een heel gezellig Sinterklaasfeest in de klas gevierd. Complimenten
voor het maken van de mooie surprises en leuke gedichten. Hieronder leest u enkele reacties van de
kinderen.

Ik vond de surprises eigenlijk wel leuk. Omdat er allemaal leuke gedichtjes en cadeautjes bij zaten.
Ik had een voetbalsurprise voor Twan gemaakt en leuke cadeautjes erin gedaan. Mijn surprise was een
parfumfles. Van Anna

Ik vond het leuk dat we dit jaar surprises deden. Want het was
mijn eerste jaar. Ik kreeg iets van voetbal, van SKNWK. Het gedicht
wist ook dat mijn vader baas was van de voetbal. Ik vond het ook
leuk dat Floor mij had. Dat is ook mijn vriendin. Ik heb ook bij het
podium voor Sinterklaas gedanst.
Van Emmelie v d Zande
Het was een gezellig Sinterklaasfeest omdat ook al de juffen er
waren. En al die surprises, dat is wel gezellig. Het zijn best wel
grote surprises en dat had ik niet verwacht. Er zaten veel
cadeautjes in. Samen is dat 5 euro. Van Lilly
Sinterklaas kwam op school en dat was heel leuk. Ook met al die
surprises was het heel leuk. Er waren ook heel veel mooie surprises bij. Ik had een ballerina voor Elin
gemaakt. En ik had een popcornautomaat gekregen en dat was ook heel leuk. Op het laatst mochten we
ook nog allemaal spelletjes doen enz. Van Frederique
Ik vond het wel leuk met de surprises eigenlijk. We mochten ook langer buiten spelen. We gingen 's
middags spelletjes doen. Ik had een atletiekbaan gekregen. Ik kreeg een chocoladeletter met gummen en
gelpennen. Van Thijs
Sinterklaas kwam in de gang. Het waren 2 zwarte pieten bij op school. Die deelden snoepjes uit. We
waren heel even in de gang. Toen gingen we een paar vragen stellen aan de Sinterklaas. Toen gingen we
weer verder met de surprises uitpakken . Er waren grote en kleine. . Van Bartel
Vaak helpt het om op school en thuis extra aandacht te geven aan bepaalde vakken. Om deze
reden zijn er kinderen die huiswerk mee krijgen. Helaas komt het regelmatig voor dat dit niet op de
afgesproken dag terug naar school komt. Wilt u er zorg voor dragen dat dit in orde is?
Ter herinnering: maandag tafel van 7 voor groep 5!
In de ochtend gaat de bel om 08.25. We gaan dan naar binnen, jassen uit, handen wassen enz.
Wij zouden het fijn vinden dat alle leerlingen om 08.25 op het plein zijn, zodat we om 08.30 met
de lessen kunnen beginnen.
We zijn begonnen met het houden van spreekbeurten in de klas. Altijd leuk om naar te luisteren en
best spannend om te doen.
De PowerPoint via een usb-stick laten zien, lukt (voorlopig) niet via ons digibord. Wij vragen u daarom om
deze presentatie naar ons door te mailen. Via deze weg lukt het wel.
En dan.....nog 1 week en dan is het kerstvakantie. Wij wensen iedereen alvast fijne dagen en een
fijne vakantie. 🎅🎄
Groep 7/8.
Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest was erg leuk en gezellig! Er waren geweldige surprises, zoals een Harry Potter
uil, een coole kikker, een megagrote telefoon, twee Harry P(Sn)otters, teveel om allemaal op te
noemen. De gedichten waren ook erg geslaagd en de cadeautjes vielen in de smaak.
In totaal hadden we 37 surprises, want meester Rafaël, meester Jacco en meester Maurice deden ook
mee. Nadat alle surprises waren uitgepakt, hebben we aan elkaar verteld wie welke surprise had gemaakt.
Tussendoor zijn we ook nog bij Sinterklaas op bezoek geweest, die zat in de hal met twee pieten.
Een aantal kinderen heeft nog iets opgevoerd voor Sinterklaas, zoals voetbal trucjes, een Harry Potter
toneelstuk en twee dansjes.

Allemaal bedankt voor een gezellige dag!
Nog wat reacties van de leerlingen:
Ik vond het wel leuk want de pieten waren bij de gymzaal en toen gingen we voetballen. Met Finn van
Strien en de pieten. We deden daarna surprises in de klas, ook heel leuk, alleen m’n hond heeft hem al
gesloopt. Het was mijn eigen nagellak ontwerp. We gingen ook naar de pieten en de
Sint en toen een beetje praten en vragen stellen. Maar daarna een dansje ik schaamde
me rot. We deden winter wonderland. De andere kinderen gingen ook dansen,
voetbaltrucjes doen. En we kregen toen we naar de klas gingen snoepjes en
pepernoten. Met het eten had ik pizza, wel koude en ’s middags gingen we weer naar huis.
Rosa gr. 7

Ik vond het een leuke dag en er zijn mooie surprises gemaakt. Ikzelf heb een mooie free run baan
gekregen. Ik heb een piano gemaakt voor Alexander. Die was best wel goed gelukt. Bij Sint en pieten in
de hal ging het goed en er waren leuke toneelstukjes gegeven. Dave gr. 7
Belangrijke data:
Vrijdagmorgen 18 dec: Kerstviering; aangepaste wijze, informatie boven aan de nieuwsbrief!
Vrijdag 18 dec: Start Kerstvakantie voor alle leerlingen om 12.00 uur!!
Kerstvakantie van maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
Vrijdag 8 jan’21: Nieuwsbrief 9
Woensdag 13 jan: MR vergadering 2
Foto’s:
Groep 1 2: https://myalbum.com/album/3HuMTQiE9Egj
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
- Kliederkerk bijlage

