
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 16, schooljaar 2020/2021.             Datum: 23 april 2021. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 16e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.  
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 21 mei 2021.  
 
Verjaardagen: 
27 april  Keano Manni gr. 4 
  Kyra Verhoek gr. 7 
3 mei  Djemylo Stegeman gr. 1 
4 mei  Julia van ’t Hoff gr. 8 
  Kenzo Khezam gr. 3 
7 mei   David Scheele gr. 1 
9 mei  Jessie Ravia gr. 3 
11 mei  Floor Kaaisteker gr. 5 
12 mei  Job Dooge gr. 7 
17 mei   Beau van der Bijl gr. 1 
  Lilly IJzelenberg gr. 5 
  Amy Schults gr. 2 
19 mei  Finn van Strien gr. 7 
21 mei  Britt Westdijk gr. 5 
 
Algemeen. 
Corona update!   
Afgelopen dinsdag was er wederom een persconferentie m.b.t. Corona, voor het basisonderwijs heeft dit 
geen nadere versoepelingen of wijzigingen opgeleverd. Dat betekent dat het voorlopig blijft zoals het nu 
is. Dus bij klachten thuisblijven of testen, in cohorten blijven, wisselende tijden qua pauzes enz.  
Zodra er ander nieuws is melden we ons weer.  
Tot slot; blijf gezond en attent. 
 
Vakantiegroet……Meivakantie!  
Joepie… vanaf vandaag start de Meivakantie !! We wensen iedereen een fijne vakantie  
toe met veel lekker weer. We zien iedereen weer graag terug op school vanaf maandag 
10 mei! 
 
Avond 4 daagse 2021! 
Inmiddels hebben we bericht gekregen van de organisatie van de Zierikzeese avond 4 daagse, deze gaat 
definitief niet door dit jaar vanwege Corona. Men heeft wel een “home editie” georganiseerd!  
Zie bijgevoegde bijlage!! 
 
Groep 1-2. 
Vorige week hebben we een lentewandeling gemaakt en tuindieren gezocht. De kinderen hadden een 
kaart waarop ze aan konden kruisen wat we allemaal tegen konden komen. We hebben van alles gezien: 
allerlei bloemen, bloesems aan de bomen, vogels (zelfs een aalscholver die in de sloot van het park 
zwom!) en we hebben een worm, een slak en een lieveheersbeestje gevonden. 
De kinderen vonden het zo leuk, dat ze dat wel elke dag zouden willen doen, 
zeiden ze!  
In de klas is een ontdekhoek gemaakt waar de kinderen met een loep kleine 
beestjes kunnen bekijken en tekenen. Ook hebben we vlinder en bijen zaad 
gezaaid en op het digibord bekeken waarom deze dieren zo belangrijk zijn! 
Deze week wordt het thema Lente afgerond en na de meivakantie gaan we 
aan het thema Familie beginnen.  
Juf Luna is gestopt als stagiaire op onze school, ze gaat een andere richting op.  
 
Siem en Leon worden 4 jaar en zijn aan het wennen in onze klas. Na de vakantie komen ze elke dag 
naar onze klas Maurice is 11 april 4 jaar geworden Gefeliciteerd! Welkom op onze school!  
 
 

 

 



We hebben ook hard gewerkt aan de Moederdag cadeautjes en een versje geleerd op de wijs van ik stond 
laatst voor een poppenkraam: Het is vandaag weer moederdag oh,oh,oh. De dag dat mama rusten mag 
oh,oh,oh. Je zorgt altijd zo goed voor mij, met dit cadeau maak ik je blij. Een kusje geef ik jou 
omdat ik van je hou, omdat ik van je hou!  
Pssssst. Het cadeautje voor de moeders meegegeven voor de laatste zondag van de vakantie. 
 
Tot slot …Wat een drukte deze ochtend. Dat kon ook niet anders want we vierden het koningsfeest. 
Iedereen bontgekleurd verkleed. Lekker spelletjes doen. Daarnaast hebben we er ook over gewerkt. 
Zie ook de foto’s !! 
Fijne moederdag en meivakantie!! 
 
Groep 3-4. 
Wat is er de afgelopen weken weer hard gewerkt. Groep 3 is gestart met kern 10. We leren steeds 
moeilijkere woorden lezen. Om dit goed te blijven kunnen doen is het belangrijk dat uw zoon/dochter 
ook in de vakantie blijft lezen. Bij Snappet rekenen werken we aan sommen t/m 10. Deze 
moeten zoveel mogelijk en zo snel mogelijk geautomatiseerd worden. Dit betekent dat het 
antwoord meteen paraat moet zijn zonder tellen of rekenen. We oefenen dit ook regelmatig in 
Rekentuin. Door veel te oefenen gaat dit steeds beter. 
 
Groep 4 heeft de afgelopen tijd gewerkt aan de tafel van 3. Na de vakantie gaan we ook nog 
de tafel van 4 overhoren. Er zijn een aantal kinderen die nog niet alle tafels voldoende 
beheersen. Na het afnemen van de tafel van 4 worden met deze leerlingen aparte afspraken gemaakt over 
wanneer ze deze nog eens mogen herkansen. Daarnaast is het belangrijk dat uw zoon/dochter in de 
vakantie blijft lezen, zodat het leesniveau op peil blijft. 
 
Vandaag hebben we deze periode afgesloten met de Koningsspelen. We hebben ons op school en op 
het voetbalveld vermaakt met allerlei spelletjes en opdrachten. Nu gaan we genieten van twee weken 
vakantie. Fijne vakantie allemaal! 
 
Groep 5-6.   
Op een paar kinderen na heeft iedereen van groep 5 een tafelpaspoort gekregen voor de tafel van 6 t/m 
9. De laatste kinderen zijn ook nog hard aan het oefenen en krijgen hem, wanneer zij de tafels 'gehaald' 
hebben, ook mee!  
 
Het is nog steeds de bedoeling dat de kinderen uit groep 5 iedere week 4 blz. maken uit het 
tafelschrift en deze op woensdag mee naar school nemen. Een paar trouwe, harde werkers hebben dit 
elke week gedaan en bij hen is het tafelschrift nu dan ook uit.  Nu de rest van de klas nog! 
 
Groep 6 is na de Pasen begonnen met Pica typen. Zij leren d.m.v. het 10 
vingersysteem, vlot te typen. Wekelijks maken zij een reis door verschillende 
continenten en leren in de verschillende landen een nieuwe letter. De kinderen vinden 
het ontzettend leuk om te doen! Thuis kan er ook geoefend worden, met dezelfde 
inlogcode die ze op school gebruiken. We vinden het wel belangrijk dat het 10 
vingersysteem gebruikt wordt, dus gelieve daar op te letten mocht uw kind willen 
oefenen.  
 
Na een ochtend spelletjes in het kader van Koningsdag is het nu meivakantie.  
Veel plezier, zon, gezelligheid en misschien wel leuke uitjes toegewenst. 

We zien iedereen na de vakantie weer blij en uitgerust tegemoet. 😊 

 
Groep 7/8. 
Eindtoets groep 8 
De afgelopen dagen hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets gemaakt. De toets bestond uit 5 
onderdelen taal (daar zat spelling, begrijpend lezen, grammatica enz. in), 3 onderdelen rekenen, 1 
onderdeel aardrijkskunde, 1 onderdeel geschiedenis en 1 onderdeel biologie.  
Iedereen heeft hard zijn best gedaan en serieus gewerkt. We zijn ook erg benieuwd naar de uitslag, deze 
verwachten we na de meivakantie. Hieronder staat nog een verslagje van Britt: 
 
In groep 8 waren de eindtoetsen weer begonnen. We begonnen dinsdag met taal, rekenen, taal en 
rekenen. Woensdag vond ik het moeilijker dan dinsdag. Toen moesten we taal, rekenen, taal en taal doen. 
In de middag mochten we spelletjes doen. Donderdag hadden we AK, GS en Bio en daarna waren we klaar! 
In de middag gingen we gezellig met z’n allen film kijken! Ik ben blij dat we klaar zijn! 
De groeten van Britt. 
 

 

https://maken.wikiwijs.nl/68442/Rekenen_groep_2_extra_uitdaging
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Afscheid groep 8 
Het afscheid van groep 8 begint al aardig vorm te krijgen. We zijn begonnen met het verzinnen van een 
thema. Daarna hebben we bedacht wat we allemaal gaan doen bij het afscheid (optredens, toneelstukjes, 
film enz.). Deze week zijn we na schooltijd ook begonnen met het oefenen van drie toneelstukjes. Na de 
vakantie gaan we vrolijk verder en dan beginnen we ook met het knutselen. Als er nog kinderen zijn die 
thuis grote stukken karton hebben, dan mogen ze dit mee naar school nemen! 
 
Belangrijke data:  
 
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. 
Dinsdag 18 mei: Open dag…gaat niet door vanwege Corona 
Vrijdag 21 mei: Volgende nieuwsbrief, nummer 17 
Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag; Vrije dag leerlingen en leerkrachten 
 
Foto’s:  
Groep 1/2: https://myalbum.com/album/Pv3fPbgPzqBK 
Koningsspelen: https://myalbum.com/album/7axtjary3DsQ 
 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  

- Flyer SKNWK Koningsdag  
- Home editie van de avond 4 daagse  
- Vakantierooster 2021-2022 

https://myalbum.com/album/Pv3fPbgPzqBK
https://myalbum.com/album/7axtjary3DsQ

