
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 9, schooljaar 2020/2021.             Datum: 22 januari 2021. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 10e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.  
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 5 februari 2021.  
 
Verjaardagen:  
27 januari Nora Albers gr. 3 
  Brittany Meijer gr. 8 
28 januari  Anise Meskic gr. 3 
4 februari Ariane v/d Broek gr. 1 
5 februari  Kaithlynn Sprinkhuizen gr. 7 
 
 
  
Algemeen.  
 
Thuiswerk week 3 algemeen. 
En dan zit week 3 van het thuiswerken er alweer bijna op.  
De afgelopen week zijn er door de regering weer diverse aanpassingen gedaan. Voor de scholen 
verandert er t/m 5 februari in ieder geval niets. 
Zijn er veranderingen m.b.t. school dan hoort u dat weer z.s.m. van ons.  
 
Verder is de uitreiking van het eerst rapport aanstaande  met de bijbehorende gesprekken. De 
rapporten worden meegegeven/ opgehaald op vrijdag 5 februari, waarna in de week er na de 
gesprekken online /per telefoon o.i.d. plaatsvinden. 
Hoe we het precies gaan regelen hoort u volgende week van ons! 
 
Voor nu nogmaals…… Houd vol, ga zo door, zowel op school als thuis kunnen we maar 1 ding doen 
en dat is zo goed mogelijk ons best doen  
 
Groep 1-2. 
Nog niet naar school voor de meeste kinderen maar wij doen ons best om de lessen zo goed mogelijk 
op papier te zetten en online te geven.  
We hopen dat het jullie nog steeds lukt om er iets van te leren en er plezier in te hebben!  
Ook voegen we deze week een leuk werkboekje toe zodat jullie je niet hoeven te vervelen.  
We werken nog steeds over de winter en hebben op een zaterdag ook echt van sneeuw kunnen 
genieten, hoe toepasselijk!  
Als jullie leuke foto’s hiervan hebben mogen jullie ze door appen voor de nieuwsbrief van de 
volgende keer.  
 
We zijn nog steeds bezig binnen het anker Winter en hierbij vergeten we ook de vogels niet.  
Via het NME hebben we spulletjes gehad om voer te maken voor de vogels en nog veel meer zaken. Maar 
daar horen jullie in de loop van de week meer van.  
Wat je al wel kunt doen is kijken welke vogels er allemaal in jullie tuin zitten. Herken je ze? Kun je ze 
tellen. Ga daar maar mee oefenen want we gaan binnenkort ook vogels tellen.  
Waarom? Dat vertellen we dan ook. 
 
 
Groep 3-4  
Het was wel even een domper om te horen dat de school nog een paar weken dicht blijft. Toch gaan we 
met goede moed verder waarmee we gestart zijn. Wat zijn wij blij dat er door iedereen (zowel 
kinderen als ouders) zo enorm hard en serieus gewerkt wordt. Ook het aantal kinderen dat de online 
lessen dagelijks volgt ligt hoog. Dit zorgt ervoor dat wij veel kinderen iedere dag zien en/of spreken. 
Ook willen wij iedereen bedanken voor de lieve berichten die wij krijgen. Fijn dat er waardering is voor 
alles wat we doen. Mocht er toch nog iets zijn neem dan contact met ons op zodat we kunnen 
kijken of we dit op afstand kunnen oplossen.  
 

 



Groep 3 heeft vorige week de laatste letter geleerd en kan nu alle letters lezen. We werken nu in kern 7 
en daar komt het meer vloeiend lezen van langere woorden aan bod. Door veel te oefenen gaat dit steeds 
makkelijker. Blijf zo goed oefenen zoals nu gedaan wordt! 
 
In groep 4 zijn aan het eind van deze week en begin volgende week de schriften van schrijven en Estafette 
lezen uit. Daarom organiseren we a.s. maandag 25 januari tussen 8.00 en 8.25 uur of tussen 9.30 en 9.55 
uur een ophaalmoment om nieuwe materialen op te halen. Mocht het niet lukken op deze 2 momenten 
laat het dan weten per mail of chat, dan kijken we naar andere mogelijkheden. 
 
Afgelopen woensdag was juf Irene jarig. Dit konden we natuurlijk niet stilletjes voorbij laten 
gaan. Daarom hebben we met beide groepen een feestelijke start gemaakt bij de online 
lessen. De kinderen hadden tekeningen gemaakt en zichzelf of de omgeving versierd met slingers, 
vlaggetjes, mutsen en toeters. Iedereen hartelijk bedankt voor deze verrassing. Juf Irene heeft 
ervan genoten! 
 
Groep 5-6. 
En zo zitten we ineens al in de derde week thuisonderwijs. Het blijft raar zo'n (bijna) lege school. 
Gelukkig zien we alle kinderen iedere dag in de online les.  Dit levert ook grappige en mooie momentjes 
op. 
Kinderen die nog zitten te ontbijten, met de kat op schoot zitten, de hond even naar buiten moeten 
laten, even naar de wc gaan of zomaar ineens even weg zijn. Vaak loggen ze eerder in, zodat ze eerst 
even wat met elkaar kunnen bijkletsen.  
Na de online les gaat iedereen aan de slag. Leuk voor ons om dit op Snappet te volgen en te 
begeleiden.  
We chatten met elkaar of spreken af in Meet voor een extra uitlegmoment.  
Nogmaals complimenten voor alle leerlingen en zeker ook een applaus op afstand voor de 

ouders thuis die juf en meester zijn!👍 
 
Afgelopen woensdag ging de taalles over woorden die te maken hebben met feest en 
vermaak.  
Een opdracht was: maak een zin met 'hebben te vieren.'   Deze zin kwam heel vaak voorbij: 

Als de corona weg is, hebben we iets te vieren. 🎊 
 
Valerie is afgelopen dinsdag geopereerd aan haar heup. De operatie is goed gegaan. We hebben als 
verrassing een leuke kaart voor haar gemaakt. Fijn dat er zoveel kinderen hun werkje voor de kaart op 
school kwamen afgeven. De kaart is woensdagmiddag bij haar thuis bezorgd. We wensen Valerie een goed 
herstel toe. 
 
In de taalles van vorige week zat een opdracht om een bedankje te schrijven voor iemand. Deze hele 
leuke en lieve antwoorden op de vragen “wie wil je bedanken?” en “waarom wil je hem of haar 
bedanken?” wilden we jullie niet onthouden.  
 
mama , bedankt voor het helpen van het schoolwerk (Benjamin). 
 
Mama, ik wil je bedanken omdat je me altijd helpt Britt van ‘t H) 
 
mama, omdat mama zo goed voor me zorgt en als zij er niet was bestond ik niet.  
(Emmelie v/d Z) 
 
opa en oma, omdat ik tijdens corona thuis moet werken en niet op school kan werken en mijn 
ouders die moeten nog gewoon werken die kunnen niet op mij passen dus mijn opa en oma 
doen het bedankt oma en opa. (Malou) 
 
mijn ouders, omdat ze altijd zo lief zijn voor mij (Tim) 
 
mijn moeder, omdat ze zo lief voor mij is (Twan) 
 
papa en mama, omdat ik bijna op iedere verjaardag een nieuwe fiets krijg (Anna) 
 

Maandag 25 januari is er tussen 10.30 uur en 14.00 uur weer een ophaalmoment op school.  

 
 
 



Groep 7/8. 
Werkstukken. 
De meeste kinderen zijn ondertussen met hun werkstuk begonnen. Het eerste werkstuk is 
zelfs al ingeleverd (via de mail)! Op het prikbord van Cool Cloudwise staan de tips en het 
beoordelingsformulier (dan kunnen jullie zien waar ik allemaal op let bij het beoordelen).  
Jullie hebben de tijd tot vrijdag 12 februari. Dat is al over drie weken, wacht dus niet te 
lang met beginnen als je nog niet begonnen bent.  
Ik kijk de werkstukken na op volgorde van inleveren, die van Myrthe is dus als eerste aan de 
beurt! 
 
Thuis werken. 
De meeste kinderen concentreren zich beter als ze thuis zijn, wij ook. Dan voel ik me beter. Maar soms als 
je ouders gaan werken, kan je naar school als opvang. Dat kan niet wanneer je wilt. Je moet eerst een 
afspraak maken van tevoren.  
We moeten ook allemaal een werkstuk maken, iedereen van groep 7 en 8. Het is voor de kinderen op 
school gewoon een normale schooldag, ze doen gewoon precies hetzelfde als we altijd doen. We 
hebben ook meetings dan gaat eerst groep 8 en dan groep 7 en dan weer groep 8 en dan weer groep 7. 
Ieder een half uur, en Snappet doet ook gewoon hetzelfde.  
Groeten Alexander en Bryce 
 
Thuiswerken is soms erg lastig, want je kan niet veel vragen stellen, alleen via meet en via de chat van 
Snappet. We werken nu al 3 weken thuis en we moeten nog tot 8 februari, dus nog even volhouden. 
Groetjes Britt en Brittany 

 
Belangrijke data: 
t/m 5 februari geen “extra activiteiten” o.i.d. vanwege thuisonderwijs 
Vrijdag 5 febr.  Nieuwsbrief 11  
 
Foto’s:  
Werkweek online 3https://myalbum.com/album/sJXHTGfbpaxh 
 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  
 

- Online schaaktoernooi; zie bijlage! 
 
Voorlees dagen en leestassen groep 1 2!! 

 
Alle ouders/verzorgers van groep ½ kunnen aanstaande Maandagmorgen 25 janauri een heuse 
voorleestas op komen halen op school!! Graag weer via “het loket bij het groep ½ lokaal”! 
 
In het tasje zit een mini versie van het boek Coco kan het!, een vingerpoppetje, een kleurplaat, een 
kaart en een flyer met tips hoe je het boek kunt voorlezen. Leuk voor de kinderen en dit is in het 
kader van de Nationale Voorleesdagen.  
hieronder nog wat zaken waar u als ouders/verzorgers misschien ook nog wat aan heeft, dit alles in 
het kader van (voor)lezen.  
 

- het live voorleesmomentje waar ouders zich voor aan kunnen melden via: 
https://oosterschelde.op-shop.nl/213/digitale-boekstartochtend-coco-kan-het/vanaf/27-01-
2021  

- de nieuwsbrief van de bibliotheek Oosterschelde met allerlei extra tips voor de ouders: 
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/60596/369272/f53aa732046cd32639ba937d  

- op de site van Loes Riphagen (de schrijver van Coco kan het!), staan naast informatie ook 
leuke knutseltips: https://loesriphagen.nl/pages/knutselpagina  

- Gerson Main heeft een leuk liedje gemaakt bij het boek Coco kan het! 
https://www.youtube.com/watch?v=CWn5w4s5JB4  

- op Youtube zijn nog veel meer leuke Coco kan het liedjes, knutselwerkjes en beweegdansjes 
te vinden, kijk maar eens naar: https://www.youtube.com/watch?v=Q_5OFDVdu3o  

 
Overige links voor midden en bovenbouw!! Ook in het kader van lezen en poëzie! 
 

https://youtu.be/JwzAJjaCLAM 
 
 

https://myalbum.com/album/sJXHTGfbpaxh
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foosterschelde.op-shop.nl%2F213%2Fdigitale-boekstartochtend-coco-kan-het%2Fvanaf%2F27-01-2021&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7C8aed915a233c40cffe0408d8bc91ff3b%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637466682535196811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AcI8Fd%2Bmpprq1wYlAv9RM8nsDnCqcEdsjg%2BOVCbbDKg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foosterschelde.op-shop.nl%2F213%2Fdigitale-boekstartochtend-coco-kan-het%2Fvanaf%2F27-01-2021&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7C8aed915a233c40cffe0408d8bc91ff3b%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637466682535196811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AcI8Fd%2Bmpprq1wYlAv9RM8nsDnCqcEdsjg%2BOVCbbDKg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.hellodialog.com%2Fref%2Fmail%2Fonline%2F60596%2F369272%2Ff53aa732046cd32639ba937d&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7C8aed915a233c40cffe0408d8bc91ff3b%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637466682535206805%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qFp7px7xLZHzQlcBSITh7G7QL6axtfBQli2MN5f0wd4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Floesriphagen.nl%2Fpages%2Fknutselpagina&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7C8aed915a233c40cffe0408d8bc91ff3b%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637466682535206805%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YcwuWywrPyLvFGT0yA2H2jCZebINTXFKuN7AFeNOyoM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCWn5w4s5JB4&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7C8aed915a233c40cffe0408d8bc91ff3b%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637466682535216799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pXRWUrUVpDSEl0wfaTfUPTtLjZqwumJgGwry5PVo8Ec%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQ_5OFDVdu3o&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7C8aed915a233c40cffe0408d8bc91ff3b%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637466682535216799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HkQB30xvOzPqElThnErL1UUrwBlRTrixj2n7y1coK90%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJwzAJjaCLAM&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7C59d8217aa1ce42ed07e408d8be080998%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637468289219696693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ATlUSa5ofM1oAe39BodhYZ0wuUPt6iFXNqatJjFklIM%3D&reserved=0

