
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 15, schooljaar 2020/2021.             Datum: 9 april 2021. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 15e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.  
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 23 april 2021.  
 
Verjaardagen:  
10 april     Valerie Huijer gr. 5 
16 april  Jasmijn Coolbergen gr. 8 
 
  
 
 
Algemeen. 
Corona update! 
Inmiddels zitten we weer allemaal op school na het paasweekend.  
In de week er voor hadden we voor het eerst te maken met “een klas naar huis” door Corona.  
Groep 3/4 moest 2 dagen aan het thuisonderwijs maar vanaf woensdag waren de eersten gelukkig weer 
terug op school. 
Fijn dat iedereen zo goed heeft meegewerkt, we hopen natuurlijk dat het bij deze ene keer blijft. 
 
Omdat het echter nogmaals voor kan komen, zit er bij deze nieuwsbrief een brief m.b.t. informatie over 
het evt. bron-en contactonderzoek. Leest u deze a.u.b. goed door. 
Tot slot; blijf gezond en attent. 
 
Rapporten mee vandaag!  
Vandaag krijgen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 het “1e rapport” mee naar huis.  
Deze keer bestaat, vanwege Corona, dit uit de Snappet overzichten en de Cito overzichten. 
De Snappet resultaten zijn al eerder met u allen besproken. In de Cito overzichten zitten de laatste 
toetsen van sept’20 en maart 21 verwerkt. 
Het “gewone gedeelte” ontbreekt deze keer vanwege te weinig cijfers, dit alles zit er in juni/juli wel 
weer bij.  
 
Groep 1-2. 
In een rijk versierde klas hebben de kinderen genoten van de Paasbrunch. Heerlijk. Met al die heerlijke 
broodjes en natuurlijk de Paaseieren. Heerlijke eitjes van Krijn en gekookt door ouders. 
Heel hartelijk bedankt. Dus ook eieren gezocht. Super. Met handen vol aan Paaswerkjes 
naar huis. 
 
Dit sloot naadloos aan op ons nieuwe Anker, de Lente. We hebben het over 
wat er te zien en te doen is in de tuin. Het verschil tussen een tuin op een 
flat of op de begaande grond. 
Pompom ging ook zaaien maar maakte er een modderpoel van. Gelukkig 
hadden de kinderen met juf Elly bolletjes gepland en konden ze daardoor 
Pompom vertellen hoe het wel moet. Ook hangen er al gevouwen tulpen met 
bol aan de wand. 

We gaan het over de letter b (bu) hebben van Ben. Een worm die gered wordt door Zoem. 

We hebben Siem welkom geheten in de klas. Siem heeft al een ochtend meegedraaid. 
 
Opgelet! Soms hebben kinderen geen gymschoenen bij zich. Dat is lastig als je in de zaal wilt gymmen.  
Als gymschoenen mee naar huis gestuurd worden dan doen we dat omdat ze dan te klein zijn. 
 
Donderdag hadden we een optreden van Lisa, Lauren, Lotte en Alicia die een Engels liedje zongen. 
Vrijdag gaan we kijken naar de  Provinciale voorleeswedstrijd. Finn uit groep 8 doet daar aan mee. 
Top Finn, veel succes. 
Fijn weekend. 
 
 

 



Groep 3-4. 
We hebben weer heel wat meegemaakt: weer 2 dagen thuisonderwijs en de hele groep in quarantaine. 

Gelukkig was bijna iedereen daarna weer gezond en wel op school. 
Die week was er een paaslunch op donderdag en de kinderen mochten eieren zoeken in het 

speeltuintje in de dolfijnstraat. Het gouden ei werd gevonden door Aya uit groep 4 en door Nora uit 

groep 3.  

Het was toen nog mooi weer... maar deze afgelopen week was het bar en boos. Storm, sneeuw, hagel, dus 

op het schoolplein was er niet veel te beleven. Gelukkig mogen we de gymzaal weer in, dat is fijn.  

De gymspullen graag weer op dinsdag meegeven, dan kijken we of we in de zaal sporten of buiten. 
Vandaag komt het cito- en Snappet-rapport mee naar huis. We zijn heel trots op onze 

leerlingen, ze hebben heel goed hun best gedaan en ondanks de lockdown-periode zijn 

ze flink vooruitgegaan.  

Super gedaan jongens en meisjes, jullie zijn kanjers!! 
Het huiswerk voor de tafels is als volgt: uit het huiswerkboek tafels oefenen, blz.12 en 13 

gaan maken en de tafel van 3 uit je hoofd leren. Het boek inleveren op donderdag 15 april 

en dan wordt de tafel van 3 overhoord. 
Helaas is de bibliobus nog niet aanwezig geweest, we houden u op de hoogte wanneer 

het zover is. 

 
Groep 5-6.   
De paaslunch was erg gezellig. We hebben heerlijk gesmuld van de paashaasbroodjes, eieren, 
matze  crackers enz. Inmiddels zijn de paasdagen ook weer achter de rug en gaan we het blokje tot de 
meivakantie in.(zie ook foto’s onderaan) 
 
Thema 3 van Aardrijkskunde gaat over 'De aarde beweegt'. We hebben het o.a. over de 
volgende begrippen: zonnestelsel, aardas, Noordelijk en Zuidelijk halfrond, Evenaar, 
Kreeftskeerkring en Steenbokskeerkring.  Een interessant thema waar we veel over leren. 
 
Bijna iedereen heeft een spreekbeurt in de klas gehouden. Wat was het leuk om hiernaar te 
luisteren en wat hebben alle kinderen goed hun best gedaan.  
We hebben veel geleerd over de verschillende onderwerpen. De onderwerpen die geweest zijn: hamster, 
houden van paarden, snoep, Ajax, streetdance, papagaaien, broeikaseffect, Victor Mids, politie, chips, 
suikerziekte, haaien, de herdershond, egels, snoep, de dwergkees, skeelers en paarden.  
De komende 2 weken gaan we nog luisteren naar een spreekbeurt over scheten, plastic, vos en wolf en 
Abby de hond.  
 
Groep 7/8. 
Verkeersexamen 
Op woensdag 31 maart hebben we meegedaan met het schriftelijke 
verkeersexamen. Van de 34 kinderen waren er 29 in één keer geslaagd!  
De overige 5 kinderen moesten een herexamen doen en ze hebben dit goed 
gedaan, want ze zijn ook geslaagd!  
Het is nog de vraag of het praktisch verkeersexamen in Bruinisse dit jaar door kan 
gaan, dat hangt af van de coronamaatregelen.  
 
Voorleeswedstrijd 
Vandaag is de Zeeuwse finale van de voorleeswedstrijd en Finn uit groep 8 doet hier aan mee.  
Om in de finale te komen heeft Finn al heel wat voorrondes overleefd en voorleeswedstrijden gewonnen.  
 
Het begon allemaal met de voorronde in klas, daarin werd bepaald wie er van groep 7 en 8 mochten 
meedoen aan de voorleesfinale van onze school. Daarna won Finn de finale van onze school en hij wilde 
graag meedoen aan de volgende ronde (Schouwen-Duiveland en omstreken). Deze verliep 
door corona een beetje anders dan normaal, want er moest een filmpje gemaakt 
worden, terwijl Finn aan het voorlezen was. Uiteindelijk werd Finn uit alle inzendingen 
uitgekozen om mee te doen aan de finale van het Oosterscheldegebied. Finn mocht 
live voorlezen in de klas en via een verbinding met Microsoft Teams konden de jury en 
andere belangstellende meekijken en -luisteren. Van alle deelnemers werden er maar 
drie uitgekozen om mee te doen aan de finale van heel Zeeland en Finn zat daarbij!  
De finale wordt op dezelfde manier gehouden als de vorige ronde en aan het eind van 
deze morgen werd de uitslag direct bekend gemaakt!....Finn is deze keer niet de 
winnaar geworden. 
Jammer, maar we zijn alsnog hartstikke trots hoe hij het heeft gedaan!! 
 

http://maken.wikiwijs.nl/94742/ADL___Onderwijsassistenten_opdracht_interview
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.wiskundemeisjes.nl/20100616/hiep-hiep-hoera-voor-doctor-ionica/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


 
Ik vond het leuk om te doen. Ik heb niet heel veel tijd gebruikt om voor te bereiden. Deze keer 2 dagen 
gebruikt daarvoor. Ik vond het opnieuw spannend om mee te doen maar het ging wel goed. 
Toen de uitslag bekend werd en ik had niet gewonnen, vond ik dat wel jammer, maar we hebben er toch 
nog een feestje van gemaakt in de klas. (zie foto’s) 
Groeten Finn, groep 8 
 
Belangrijke data:  
 
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 Koningsspelen ’s morgens! 
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!  
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei; Vrije dagen i.v.m. Hemelvaart; alle leerlingen vrij. 
 
Foto’s:  
-Foto’s Pasen: https://myalbum.com/album/CxBHGEgpzDYS 
 
-Foto’s 1/2 : https://myalbum.com/album/tnNLdwHtLNst 
 
-Foto’s 1/2 en 3/4: https://myalbum.com/album/8Web3MhmG5QE 
 
-Voorleeswedstrijd Finn: https://myalbum.com/album/7FPrMePYosYn 
 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  

- Brief ouders Bron- en contactonderzoek GGD… gaarne lezen! 

https://myalbum.com/album/CxBHGEgpzDYS
https://myalbum.com/album/tnNLdwHtLNst
https://myalbum.com/album/8Web3MhmG5QE
https://myalbum.com/album/7FPrMePYosYn

