
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 13, schooljaar 2020/2021.             Datum: 12 maart 2021. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 13e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.  
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 26 maart 2021.  
 
Verjaardagen: 
15 maart   Amber Vrij gr. 8 
17 maart Fenne Verstrate gr.1(nwe. Lln) 
19 maart Xavi de Bruine gr.6 
21 maart Rosa Stouten gr. 7 
25 maart  Myrthe Abrahamsz gr. 8 
 
  
 
 
Groep 1-2. 
Juf Elly is deze week weer begonnen. De kinderen vonden het super. Sophie komt nu voor het echt alle 
dagen naar school. Fenne, welkom in groep 1, komt eerst nog wennen. We wensen jullie een fijne tijd 
hier op school. 
We zijn gaan bellen met bekerfoons. Wat raar, je voelde trillingen door de draad lopen tijdens het 
praten. Emoties geverfd. Je ziet van een afstand al wat blij of een boos schilderij is. Met verkeersborden 
heerlijk buiten gespeeld. Bekeken hoe je nieuws moet maken, wie er allemaal bij helpen en hoelang 
zoiets duurt.  
 
Pompom vertelde dat Snoes, de poes van oma, is weggelopen. Dat is nieuws, maar er moet dan ook post 
verstuurd worden met een Snoes bericht. Maar zo gek aan de ene kant is de straat even en aan de andere 
kant oneven. U ziet allemaal communicatie zaken. 
Gisteren hebben we genoten van de storm. Van zakjes vliegers gemaakt en lekker laten waaien. 
Zo langzamerhand beginnen we ook met de lente. Liedjes zingen we er ieder geval over. 
 
Groep 3-4. 
In deze periode hebben we met groep 3 alweer kern 8 afgerond. De kinderen kunnen nu al veel lezen en 
bij de meesten is ook het tempo op gang gekomen. Met dank aan meester Rafael, die op zijn stagedagen 
heel trouw met kinderen, die dat nodig hebben, extra oefent met lezen en spelling en rekenen.  
Veel dank daarvoor, ze zijn er echt mee vooruit gegaan! Ook juf Bowien neemt dit op haar dag voor 
haar rekening, super! 
In groep 4 zijn de tafels weer aan de beurt, de tafel van 5 moet geoefend worden en blz. 7 en 8 mogen 
in het werkboek gemaakt worden. Het overhoren van deze tafel en het inleveren van de werkboeken is 
op donderdag 18 maart, dussss... aan de slag. Verder hebben we geknutseld over de sneeuw en over 
vogels in de winter en het voorjaar.  
Na de koude periode met sneeuw en ijs gaan de vogels weer nesten maken, in de klas hangen en liggen er 
nu zo'n 28. Sommige kinderen hebben er hooi en takjes voor meegebracht om het nog mooier te maken, 
fijn hoor.  
Komende week kunnen we nog niet in de gymzaal, maar daarna mogen we weer. De gymspullen 
kunnen dinsdags weer mee. Denkt u er even aan om de gymschoenen te laten passen? Bij droog weer gaan 
we buiten spelen, dus alleen bij regen zullen we gebruik maken van de gymzaal. Wanneer we weer gaan 
schoolzwemmen, sturen we u een bericht via de mail.  
 
 Groep 5-6. 
Vanaf deze week (behalve volgende week i.v.m. stemmen) mogen we weer in de gymzaal.  
Echter, als het weer het toe laat kiezen we er toch voor om zoveel mogelijk buiten te gymmen.   
Wilt u er wel voor zorgen dat de kinderen, zeker bij twijfelachtig weer, hun gymkleren mee nemen 
op dinsdag en woensdag. En anders in ieder geval makkelijk zittende schoenen voor het buiten 
gymmen. Bedankt!  
 
Maandag worden de woorden en zinnen van Hoofdstuk 3 van Engels getoetst. De woordjes beide kanten op 
en de zinnen alleen van Engels naar Nederlands. 

 



 
We hebben inmiddels alle tafels overhoord. We herhalen nu de tafels die nog niet behaald zijn. Uw 
kind weet zelf welke tafel hij/zij moet leren voor a.s. maandag. 
 
De afgelopen twee weken hebben we de verschillende Cito toetsen afgenomen. We hebben al gezien dat 
veel kinderen een goede ontwikkeling vooruit hebben gemaakt. Binnenkort zien jullie de uitdraai met de 
grafieken tegemoet. 
 
Groep 7/8. 
Adviesgesprekken groep 8 
Vandaag hebben de kinderen van groep 8 hun advies voor het voortgezet onderwijs meegekregen.  
Dit advies wordt volgende week op dinsdag en woensdag besproken. We geven volgende week ook de 
aanmeldingsformulieren voor de verschillende middelbare scholen mee.  
Het advies, de overige informatie (leerling-kenmerken, onderzoeken enz.) en de aanmeldingsformulieren 
sturen we rond 1 april naar de desbetreffende middelbare scholen. 
 
Verkeersexamen 
Op woensdag 31 maart doen we met groep 7 en 8 mee met het theoretische verkeersexamen. Naast 
het theoretische examen is er ook altijd een praktisch examen, waarbij de kinderen een route door 
Bruinisse moeten fietsen. Of dat dit jaar door kan gaan, is nog niet bekend. Om de kinderen voor te 
bereiden op het theoretisch examen gaan we de komende periode extra oefenen in de klas. De kinderen 
kunnen ook thuis oefenen, op internet. Daarvoor krijgen de kinderen vandaag een flyer mee naar huis. 
 
Belangrijke data: 
Maandag 15 t/m woe 17 maart: Gesprekken advies VO met lln en ouders groep 8 
Woe 17 maart: Boomfeestdag 
Woe 24 maart: MR vergadering 
Vrij 26 maart: Volgende nieuwsbrief 
Do 1 april; Geen grap… Paaslunch op school 
Vrij 2 april: Vrije dag i.v.m. Goede vrijdag 
Ma 5 april: vrije dag i.v.m. 2e paasdag. 
 
Foto’s:  
-  
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  
- 


