
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 11, schooljaar 2020/2021.             Datum: 5 februari 2021. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 11e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.  
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 26 februari 2021.  
 
Verjaardagen:  
6 februari  Yara van Strien gr. 3 
15 februari Finn Kiesenberg gr. 8 
24 februari  Gijs van Westen gr. 8 
  Enora v/d Maale gr. 6 
26 februari Tim van der Zwet gr. 5 
 
  
Algemeen.  
 
Thuiswerk week 5 / School weer open/ Rapportgesprekken !!   
Ja hoor, de school gaat weer open aanstaande maandag.  
Na de onverwachte sluiting per december gaan we na een periode van online lessen weer “gewoon naar 
school”. Wel met de nodige aanpassingen, maar dat mag het goede gevoel van weer samen in de klas aan 
de slag gaan niet drukken. 
De brief van Obase heeft u al ontvangen, de brief van school ontvangt u na deze nieuwsbrief in een aparte 
mail! Daarin in staan de zaken die specifiek voor onze school van toepassing zijn.  
Wilt u allen beide documenten doornemen, om op deze manier de schoolheropening tot een succes te 
maken! 
Verder nog even aandacht voor de komende rapportgesprekken.  
In de afgelopen week heeft u allemaal een bericht gehad van de leerkrachten over inplannen enz. 
Inmiddels zijn de planningen gemaakt en “Meeten” we iedereen volgende week. 
Daarnaast hebben groep 1 en groep hub eerste Kijk rapportage ontvangen. Dit vormt mede het 
uitgangspunt voor de komende gesprekken in groep 1/2. 
 
Groep 1-2. 
 
De school weer open, dat is voor de meeste ouders en kinderen denken wij goed nieuws.  
En ook wij willen niets liever dan weer fysiek onderwijs geven maar er zitten ook risico’s aan en dat heeft 
ons doen  besluiten om volgende week nog niet te beginnen. Dat heeft te maken met onze privé 
omstandigheden. Mijn moeder is ziek en staat op de lijst om naar een verzorgingshuis te gaan. Tot die tijd 
ben ik (Elly) haar mantelzorger en ook val ik in de categorie van oudere leerkracht wat het ook spannend 
maakt. Als mijn moeder terecht kan in het verzorgingshuis is mijn plan om weer fysiek voor de klas te 
gaan. M.b.t. mij, Juf Astrid geldt dat, dit komt door mijn thuissituatie en het risico met de nieuwe 
Coronavariant. Ik bekijk de komende 14 dagen daarom eerst hoe alles zich gaat ontwikkelen.   
En verder wat gebeurde er in de groep…. 
We hebben Ariane digitaal gefeliciteerd met haar verjaardag. Van harte. Een aantal kinderen hebben lieve 
brieven geschreven aan iemand. Manoek had een brief voor haar broer. Zij heeft die ook in haar eigen 
brievenbus gestopt. Zo kreeg Twan een lieve  brief.  
En wat hebben wij de vogels verwend. Door pinda’s te rijgen en door met vet en zaad voer 
maken. De kokers zijn al behoorlijk leeg gegeten. Daarnaast hebben we ook vogels gespot 
en weten er wat meer over. Met een telformulier zijn de vogels geteld.  
Lisa ging in het weekend verder in de tuin. Met een telformulier hield ze het bij.  
Ook vertellen de kinderen wat ze allemaal hebben gezien. Bij Krijn zit een echte Kerkuil. 
Juf Cynthia zag een koolmeesje bij een kopje met voer zitten.  
 
Vandaag even een andere schrijfles. We hebben als ijsberen op ijsschotsen gezeten en zo 
van schots naar schots gesprongen. Later schotsen op papier getekend en met een stift 
gesprongen van schots naar schots.  
Verder heeft Lotte op het strand letters geoefend. Steef had heerlijke koekjes gebakken en Maud een 
cake. 
 

 



Door de bibliotheek kunnen wij u regelmatig links doorsturen van Prentenboeken. Ik hoop dat jullie 
genieten. Wij hebben genoten van Coco, de vogel die niet durfde te vliegen. 
De rapporten zijn vandaag uitgedeeld. Volgende week zijn daar volgens schema gesprekken over.  
 
Groep 3-4. 
 
Nou jongens en meisjes, dan zien we elkaar eindelijk weer!  
Jullie mogen maandag weer naar school, het zal wel wennen zijn en ook een beetje spannend. Maar we 
hebben elkaar met de online-lessen gelukkig vaak gezien.  
 
Daarvoor willen we jullie en je ouders een groot compliment geven. Dat hebben jullie toch 
maar mooi gedaan, elke dag. Er werd goed gewerkt en we hebben zo toch alle leerstof 
kunnen aanbieden en kunnen oefenen met al die belangrijke vaardigheden. Applaus 
daarvoor!! 
 
Iedereen ook heel erg bedankt voor de mooie vlaggenlijn, die jullie gemaakt hebben.  
Hij hangt dwars door de klas en ziet er prachtig uit, we waren erg verrast! 
We spreken elkaar binnenkort, want de oudergesprekken zijn gepland en online kunnen we prima de stand 
van zaken samen bespreken.  
Dus volgende week weer op tijd je bed uit en nnnaaaarrrr SCHOOL!! Tot maandag. 
 
Groep 5-6. 
 
Van groep 5 6 deze week wat reacties op het school- thuis werken.  
Ik heb de afgelopen week een challenge uitgevoerd. Dat vond ik heel leuk. 
Ik kwam toen net thuis van spelen toen mijn moeder het zei dat ik een challenge had gekregen van de juf. 
Ik begon meteen met een challenge  en ben zo doorgegaan tot afgelopen vrijdag. En toen in de meet 
hoopte ik dat ik winnaar was en ik was het ook samen met Malou, dat vond ik heeeeeeeeeeel leuk! 
Groetjes van Sylvie 
 
Ik mis school heel erg en ik vond daarom de challenge die de juf verzonnen had erg leuk!!!  
Ik heb vanaf zaterdag elke dag filmpje of foto gestuurd met een opdracht van de challenge naar juf. 
Even wat anders dan Snappet. 
Groetjes Malou 
 
Ik vind het thuiswerken beter gaan dan de vorige keer. We hebben dinsdag een quiz gedaan met juf Ellen 
het ging over aardrijkskunde en ik stond op de derde plek, dat vond ik leuk. Ik ben blij dat de scholen 
weer opengaan, want dan kan ik mijn vriendinnetjes weer zien.  
Groeten van Enora 
 
Het thuiswerken vind ik heel leuk, want dan krijg je je lessen sneller af. De quiz van dinsdag vond ik ook 
leuk, omdat ik tweede ben geworden. Het gaat de laatste tijd gelukkig ook heel goed met werken.  
Groetjes Saphira  
  
Groep 7/8. 
 
Project Watersnoodramp. 
Maandag 1 februari was de herdenking van de Watersnoodramp. Normaal gesproken deden we met groep 
7/8 altijd mee aan de herdenking in Nieuwerkerk, nu ging dat vanwege de coronacrisis niet door…..  
We hebben er deze week wel extra aandacht aan besteed in de vorm van een 
projectje.  
De kinderen hebben veel beeldmateriaal kunnen bekijken, onder andere de verhalen 
van mensen die het zelf hebben meegemaakt, maar ook een aflevering van Het 
Klokhuis. Deze aflevering is gedeeltelijk ik Nieuwerkerk opgenomen. Verder hebben de 
kinderen een werkblad gemaakt. Volgende week bespreken we het na, het zou fijn zijn 
als de kinderen de werkbladen mee naar school nemen. 
 
De watersnoodsramp was in 1953.Het was een vreselijke ramp. Er waren heel veel doden, in totaal 1836. 
Het was vooral in Zeeland.  Door de wind stroomde het water richting Zuid-Holland en Zeeland. Het begon 
om 2 uur ’s nachts, toen stroomde het water voor het eerst over de dijken heen. Na de eerste dag kwam 
er een tweede vloedgolf de volgende dag, die was nog erger dan in de nacht. 
Groetjes van Britt, Brittany en Zuzia. 
 
 



Belangrijke data: 
Maandag: 8 febr. School start weer na Lock down 2  
Vrijdag 12 febr. Start Voorjaarsvakantie om 12.00 uur. 
Maandag 15 t/m vrijdag 19 febr. Voorjaarsvakantie  
Vrijdag 26 febr.  Nieuwsbrief 12  
 
Foto’s:  
Werkweek online 5: https://myalbum.com/album/ebo5GRNgLgPT 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  
 

- Voor groep 8; informatie over online informatieavond Pontes Zierikzee  

https://myalbum.com/album/ebo5GRNgLgPT

