
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 14, schooljaar 2020/2021.             Datum: 26 maart 2021. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 14e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.  
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 9 april 2021.  
 
Verjaardagen:  
27 maart Alicia Bakker gr. 2 
  Lauren Vorwerk gr. 1 
2 april  Jax Dooge gr. 6 
5 april  Dave de Gast gr. 7 
 
  
 
Algemeen. 
Hondenpoep op de stoep! 
Beste allemaal, in de afgelopen week zijn we er weer attent op gemaakt dat er rond de 
school best veel hondenpoep ligt! We gaan er vanuit dat dat in ieder geval niet komt van de 
hondenbezitters met kinderen op onze school. Bij deze roepen we “iedereen die een hond 
heeft” en dit stukje leest op, om bij het uitlaten op te letten waar de honden hun behoefte 
doen! Hoort zegt het voort! 
 
Corona update! 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, we zitten nog steeds met het Coronavirus en ook op school merken 
we dat dagelijks. Iedere dag afmeldingen vanwege klachten, die kinderen en ouders die getest worden 
enz. Fijn dat ouders ook laten testen om zo zeker te zijn van hun zaak. 
Verder gaat het werken enz. tot op heden gaat dit best goed, als school vinden we het fijn dat ouders 
actief meewerken om “Corona buiten te houden” of dat blijft lukken, blijft spannend.  
Inmiddels zijn er namelijk ook op Schouwen-Duiveland als groepen naar huis gestuurd 
vanwege positieve besmettingen!  
 
Vandaar nogmaals de oproep om als ouders niet op het schoolplein te komen indien 
strikt noodzakelijk en niet “te blijven hangen” na schooltijd. De afspraak die vanaf het 
begin al geldt is, dat alleen ouders van Groep 1 en 2 hun kinderen op het plein op kunnen 
komen halen.   

Zaken doorgeven aan de leerkrachten “via het loket      ” kan natuurlijk wel door blijven 

gaan, ook dan vragen we u dit zo kort mogelijk te doen! 
 
Tot slot; blijf gezond en attent. 
 
Groep 1-2. 
Twee jarigen op 1 dag. Hoe bijzonder is dat?  
Alicia en Lauren alvast gefeliciteerd voor morgen. 
Daarnaast kwam Olivia , de zus van Ariane ook nog trakteren. Wat een feesten allemaal. 
Het is ook fijn te melden dat Snoes, de Poes van de oma van Pompom, weer terug is gevonden.  
We zijn met een plattegrond helemaal nagegaan hoe ze is gelopen. Haar route dus. 
Buiten spelletjes met hoepels gedaan. Probeer maar eens in een kring te staan en dan 1 hoepel om de 
armen, deze wordt dan door gegeven. Elke leerling moet er dan doorheen kruipen. 
Inmiddels begonnen met Pasen. Werkjes, liedjes. De klas ziet er weer fleurig uit. 
 
Groep 3-4. 
Wat hebben wij vorige week goed nieuws gekregen!!!! 
Olivia is door de dokters BETER verklaard! Dat betekent dat wij haar weer minder moeten missen 
in de klas. Wat een mooi nieuws na 2 jaar van behandelingen en afwachten. We hebben dit 
natuurlijk op gepaste wijze gevierd. Olivia heeft de hele school getrakteerd op iets lekkers!!!! 
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Hoi, 
ik ben Olivia en ik heb woensdag de mooiste kraal voor mijn Kanjerketting 
gekregen. 
De Bloemenkraal is de laatste kraal en nu ben ik klaar en kan ik 
meer leuke dingen gaan doen. 
En dat vind ik super leuk. Op de foto zie je mij en dokter Max.  
Hij is heel slim omdat hij weet welke chemo Caspers zieke kindjes 
nodig hebben.  
Dank jullie wel voor alle mooie tekeningen en kaartjes die ik van 
jullie heb gekregen. Mijn moeder bewaart ze allemaal, zodat ik af 
en toe terug kan kijken. 
Groetjes Olivia!  
 

Na een drukke periode met veel toetsen en in kaart brengen hoe we er voor staan is het nu weer wat 
rustiger geworden. Binnenkort ontvangen de kinderen hun overzichten van Cito en Snappet zodat u 
ook thuis de voortgang kunt bekijken.  

 
In groep 3 hebben we sinds vorige week een paar extra leesmomenten ingepland om zoveel mogelijk 
leeskilometers te maken. Wilt u thuis ook blijven oefenen? Ook blijven onze stagiaires extra oefenen met 
leerlingen waarbij dat nodig is. We zijn nog steeds superblij met alle hulp die wij van hun krijgen! 
 
In groep 4 zijn we druk met het leren van de tafels. Deze week hebben we een herhalingsweek. Het 
huiswerk voor deze week is blz. 9,10 en 11 in het tafelboek maken. Dit om de tafels die we tot nu toe 
gehad hebben nogmaals te herhalen.  
 
Helaas kunnen we nog niet gaan zwemmen i.v.m. groot onderhoud aan het zwembad. Mocht dit weer 
wel kunnen dan laten wij u dat weten. Wilt u op dinsdag gymkleding en schoenen voor in de zaal 
meegeven? Bij slecht weer gymmen we binnen. Bij mooi weer gaan we lekker naar buiten! 
 
Groep 5-6.   
Afgelopen maandag en dinsdag zijn we aan de slag gegaan met een leskist van het NME 

(natuur, milieu en educatie centrum) over uilen.  
We hebben veel geleerd over de uil en dinsdag hebben we ook nog uilenballen 
uitgeplozen. In het begin vonden veel kinderen het nog een beetje smerig, maar al gauw 
kwamen de kleine onderzoekers boven drijven! Wat ontzettend veel verschillende, kleine 
botjes van muizen kom je daarin tegen! 
 
We hadden een uilenkist in de klas. Juf Ellen ging een soort van spreekbeurt houden en een filmpje laten 
zien. Ze vertelde interessante dingen over wat uilen kunnen. Juf Mariette had een opgezette uil 
meegenomen.  

Op de tweede dag gingen we weer een filmpje kijken over de uilenballen. 
Daarna kregen we allemaal spulletjes om de uilenballen uit te pluizen. 
Dit deden we in groepjes en met een pincet en een vergrootglas en met 
zoekkaarten. 
We vonden botjes van muizen en ratten. Soms zat er een hele schedel in. De 
botjes die erin zaten waren best wel klein.  
We vonden het leuk, grappig en een beetje vies.  
Van alle kinderen uit groep 6.  

 
A.s. maandag wordt bij een aantal kinderen nog een keer een tafel overhoord. Zij weten zelf welke dat 
is! Vorige week zijn we met crea begonnen aan paas- en lente knutsels. Er is al hard gewerkt aan eieren 
van papier maché en een bloemenwerkstuk. 
Op vrijdagmiddag is het tijdens crea altijd heel gezellig. De kinderen mogen een plekje kiezen waar 
ze willen werken en er mag een muziekje op . 
Er heerst een gezellige sfeer in de groep. (zie foto's) 
 
Rapporten terug naar school! 
Wij hebben nog niet alle rapporten van de kinderen terug op school. Binnenkort hebben we deze weer 
nodig! Wilt u er voor zorgen dat de kinderen van onze groep ze zo snel mogelijk mee terugnemen 
naar school? 
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Groep 7/8. 
Voortgezet onderwijs groep 8 
Twee weken geleden hebben de kinderen hun adviesbrief mee naar huis gekregen en vorige week hebben 
we de adviezen met de ouders en de kinderen besproken. Deze adviesbrieven sturen we volgende week 
naar de desbetreffende middelbare scholen. Behalve de adviesbrieven sturen we ook altijd een blad met 
leerling-kenmerken mee. Deze leerling-kenmerken krijgen de kinderen ook mee naar huis, nog voordat we 
het naar de middelbare scholen sturen. Mochten er dan nog aanvullingen zijn, dan kunnen we het nog 
aanpassen, voordat we het opsturen.  
Verder mogen de kinderen de ingevulde aanmeldingsformulieren ook weer op school inleveren, dan 
zorgen wij ervoor dat alles in één keer wordt doorgestuurd! 
 
Verkeersexamen 
Op woensdag 31 maart doen we met groep 7 en 8 mee met het theoretische verkeersexamen.  
Om de kinderen voor te bereiden op het theoretisch examen hebben we de afgelopen periode extra 
geoefend in de klas. De kinderen kunnen ook thuis oefenen, op internet. De website die ze daarvoor 
kunnen gebruiken is: https://examen.vvn.nl/ 
 
Gymspullen mee op maandag en vrijdag 
We willen weer gaan gymmen op maandag en vrijdag.  
Het is dus de bedoeling dat de kinderen op die dagen hun gymspullen (kleding en schoenen) mee naar 
school nemen. Zonder gymspullen kan er namelijk niet meegedaan worden. 

 
Voorleeswedstrijd 
Afgelopen woensdag was de volgende ronde van de voorleeswedstrijd. Finn uit groep 8 deed namens 
onze school mee. Eigenlijk was het de bedoeling dat de voorleeswedstrijd in Heinkenszand 
gehouden zou worden, maar vanwege alle maatregelen ging dat helaas niet door.  
Gelukkig kon het wel op een andere manier doorgaan, gewoon via de webcam van de computer in de 
klas. Op deze manier kon ook de rest van de klas meteen meekijken en luisteren. Finn deed het erg 
goed en hij werd dan ook uitgekozen om mee te doen aan de finale van heel Zeeland! Goed 
gedaan hoor, Finn! We zijn supertrots op je!  
Deze finale wordt op 9 april gehouden, op dezelfde manier als de afgelopen ronde, dus via de 
webcam. 
De winnaar mag meedoen aan de finale van heel Nederland! Wie weet……..Finn……we wensen je alvast 
veel succes! 
 
Ik vond het leuk om mee te doen, maar het was ook best wel spannend. IK vond het eerst spannend, maar 
toen ik aan het voorlezen was vond ik dat totaal niet meer! Toen ik hoorde dat ik had gewonnen gooiden 
we confetti en streamers de klas in !! 
Groeten van Finn 
 
Belangrijke data: 
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. 
Vrijdag 9 april: Volgende Nieuwsbrief 
Woensdag 14 t/m vrijdag 16 april; Directie 3 daagse Obase; Meester Jacco afwezig 
Dinsdag 20 t/m donderdag 22 april; Eindtoets basisonderwijs groep 8 
Vrijdag 23 april: Start meivakantie: alle leerlingen 12.00(1-4) en 12.15 uur(5-8) uit! 
Meivakantie van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei! 
 
Foto’s:  
-Foto’s groep 5/6: https://myalbum.com/album/Rf2cEupRxiSt 
 
-Foto’s Olivia: https://myalbum.com/album/9hJmAaTAedxt 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  

- Flyer Praktijk Superkracht  
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