
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 12, schooljaar 2020/2021.             Datum: 26 februari 2021. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 12e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.  
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 12 maart 2021.  
 
Verjaardagen:  
26 februari Ian Wichgers gr. 1(nwe lln) 
5 maart  Anna van Strien gr. 5 
9 maart  Esmée Flikweert gr. 4 
10 maart  Sophie van ’t Hoff gr. 1(nwe lln) 
11 maart  Brayen Sprinkhuizen gr. 2 
12 maart  Emmelie v/d Zande gr. 5 
 
 
  
Algemeen.  
Schoolstart en vervolg Corona. 
De school is weer begonnen na de voorjaarsvakantie. Iedereen was er weer bij en dat is fijn. 
De kinderen hebben deze eerste week lekker gewerkt en het mooie weer hielp natuurlijk mee, 
buiten spelen was ook fijn.  
 
We werken nog wel met de corona aanpassingen als wisselende pauzes, apart naar binnen 
enz. en dat gaat gelukkig goed. Ook Juf Astrid is weer begonnen vanaf donderdag, dus ook in 
groep ½ is het weer “iets meer gewoon”. Juf Elly werkt de komende week in ieder geval nog 
niet dus Juf Sharon blijft vervangen. 
 
Dan nog een oproep aan u als ouders / verzorgers, bij het brengen naar school, door ouders, is het echt 
wel de bedoeling dat alleen ouders van groep 1/2 leerlingen op het plein komen. Andere leerlingen van 
hogere groepen, echt alleen bij uitzondering! Aan ons is namelijk gevraagd om zo min mogelijk ouders op 
de schoolpleinen te hebben, om contacten tussen volwassenen te beperken!  
 
Groep 1-2. 
Eindelijk weer naar school. Juf Sharon en juf Simone beten de spits af. Na de vakantie is juf Astrid op 
donderdag en vrijdag weer begonnen. Dank je wel voor de vervanging juf Simone. 
Op maandag, dinsdag en woensdag worden we in de  klas geholpen door Luna en op donderdag en vrijdag 
door Cynthia, beide studeren zij voor onderwijsassistente. 
Juf Marjan komt op vrijdag weer naar school om lessen vormingsonderwijs in groep 1 en 2 te geven. 
  
Op school voor de vakantie werd er heerlijk in de sneeuw gespeeld. Ook vertelden kinderen dat ze, in 
de vakantie, op de schaats hadden gestaan. Wat een prestatie.  
Heel fijn dat we een aantal nieuwe leerlingen welkom mogen heten : Djamilo, Ian, Yoelle en 
Sophie. Wij wensen jullie een leuke, fijne tijd op onze school. 
  
Het nieuwe Anker(zo heten onze thema’s) heet Communicatie. Dat betekent niet dat we de hele 
dag  kwebbelen.  
Ohh nee, het gaat over vormen van communicatie. Bijvoorbeeld de” bananafoon”. Daar kan uw kind meer 
over vertellen. Vertellen, is er ook een. Of wat dacht u van grot tekeningen. Zij vertelden in het verleden 
hele verhalen. Het communiceren per brief gebeurd in ons nieuwe Postkantoor. (zie foto’s) 
Waar is Snoes? Zij zit onder een beker. Maar welke? Aanwijzen mag niet, vertellen wel.  
U ziet, we zijn druk bezig. We vergeten natuurlijk de krokusjes niet en dus zingen wij daar over. 
 
Groep 3-4. 
Na een vakantie met ijspret zijn we weer van start gegaan. Het is wel weer wennen om met 
zijn allen in de klas te zijn maar het is ook fijn dat we er allemaal weer zijn. De komende 
weken zullen we extra aandacht besteden aan hoe we met elkaar omgaan en hoe we weer 
die gezellige en veilige klas worden zoals voor de schoolsluiting.  
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Qua lesstof zijn we verder gegaan waar we gebleven waren na het thuisonderwijs. De komende weken 
zullen in beide groepen toetsen afgenomen worden om te zien welke lesstof nog wat meer aandacht nodig 
heeft.  
 
Groep 3 leerde tijdens de schoolsluiting de laatste letters. Nu zijn we bezig met het 
automatiseren (vlot lezen) van woorden, zinnen en verhalen. Ook leren we nog een aantal 
nieuwe klanken zoals -nk en -cht. Blijf vooral thuis oefenen met lezen. Hoe meer er geoefend 
wordt, hoe beter het gaat! 

 
Groep 4 gaat de komende weken weer aan de slag met het oefenen van de tafels. Op donderdag 4 
maart zullen wij de tafel van 1 en 2 overhoren. Dit keer weer 2 tegelijk omdat deze niet zo heel moeilijk 
zijn. Om deze tafels te oefenen hebben de kinderen het werkboek weer meegekregen. Hierin gaan ze blz. 
5 en 6 maken. Het boek graag inleveren op school op de dag van het overhoren. 
 
Groep 5-6. 
 
Wat hebben we een heerlijke voorjaarsvakantie gehad! Veel kinderen hebben geschaatst en genoten 
van het winterweer. Op het eind van de vakantie heerlijk buiten in de zon gespeeld. Vanaf afgelopen 
maandag weer flink aan de bak in de klas. Fijn om te merken dat iedereen blij is om weer naar school te 
kunnen. Volgende week starten we met het afnemen van de midden Cito's.  
 
Alle kinderen van groep 5 hebben tijdens  het thuiswerken een werkboek meegenomen om de tafels in te 
oefenen. Het was de bedoeling om daar elke week 3 blz. uit te maken. Helaas is dat niet bij iedereen 
gebeurd. Elke week op woensdag krijgen de kinderen het werkboek tafels mee naar huis en maken die 
week 4 blz. Iedere woensdag nemen ze het dan weer mee terug naar school. Wilt u dit in de gaten 
houden? Zo loopt ieder kind zijn tafelboek zelfstandig door.  
 
Deze week hebben Luuk, Xavi en Enora hun spreekbeurt gehouden. Ze hebben het goed 
gedaan. Best spannend om te doen en heel leuk om naar te luisteren. 
 
Maandag 1 maart wordt in groep 5 de tafel van 8 afgetoetst. 
Dinsdag 2 maart staat de biologietoets van blok 2 op het programma. 
 
Groep 7/8. 
Werkstukken. 
De werkstukken zijn ingeleverd en een aantal kinderen heeft al een cijfer gekregen voor hun 
werkstuk. Een belangrijk onderdeel van de beoordeling is of het werkstuk in eigen woorden geschreven is 
(dus niet gekopieerd van Internet of overgeschreven uit een boek). Bij de meeste kinderen is dit al 
redelijk goed gelukt. We proberen de werkstukken zo snel mogelijk te beoordelen, maar het zijn er best 
veel en we willen het ook zorgvuldig doen! 
 
Toetsen thema 2 (geschiedenis, aardrijkskunde en biologie). 
Tijdens het thuiswerken hebben de kinderen zelf thema 2 van geschiedenis, aardrijkskunde en  biologie 
afgerond. Op school hebben we de vragen in het werkboek nabesproken. De komende periode krijgen de 
kinderen hier toetsen over. De eerste is op dinsdag 2 maart, voor aardrijkskunde. Iedereen heeft een 
samenvatting gekregen, maar de kinderen mogen ook hun boek en/of werkboek mee naar huis nemen 
om uit te leren (als ze het daarna maar niet vergeten om weer mee terug naar school te nemen). 
Verder hebben ze ook tips gekregen, de meeste kinderen hebben die op de samenvatting geschreven. 
 
Belangrijke data: 
Vrijdag 12 maart: Adviezen VO mee met leerlingen gr. 8 
                           Nieuwsbrief 13 
Maandag 15 t/m woe 17 maart: Gesprekken advies VO met lln en ouders groep 8 
 
Foto’s:  
Groep ½: https://myalbum.com/album/DxRkpfQAZLDD 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  
 

- Tweedaagse training voor as. Brugklassers: Plezier op school. 
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