
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 17, schooljaar 2020/2021.             Datum: 21 mei 2021. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 17e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.  
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 4 juni 2021.  
 
Verjaardagen:  
26 mei   Jayda van Vossen gr. 4 
4 juni  Sophie Deurloo gr. 3 
                        Xander Hage gr. 3 
 
 
 
Algemeen. 
Corona update OBS Duiveland.  
Inmiddels zijn er landelijk weer wat versoepelingen doorgevoerd, maar voor basisscholen is het protocol 
op hoofdpunten nog niet gewijzigd.  
Toch zijn er weer enkele wijzigingen, zo is er meer mogelijk m.b.t. externen, dus gastlessen en bijv. 
Vormingsonderwijs mogen weer. Meester Thijs is bijv. vandaag weer gestart op OBS Duiveland. 
We weten nu al wel zeker dat de revueavond voor groep 8 gewoon doorgaat, waarschijnlijk nog wel met 
enkele aanpassingen.  
 
Voor schoolkamp en schoolreizen geldt tot op heden; alleen mogelijk binnen de cohorten(eigen 
groepen) en geen overnachtingen! Groepsuitjes mogen dus, maar we moeten wel letten op 
vervoersmogelijkheden enz. We gaan komende periode dus kijken hoe we dit vorm kunnen geven.  
Voor groep 7/8 betekent dat tot op heden wel activiteiten in de “kampweek” maar geen slapen op 
locatie. 
 
Verder geldt in het algemeen dat we “redelijk Coronavrij zijn”. Er wordt door iedereen nog netjes 
gemeld, gebeld, getest, thuisgehouden indien nodig. Laten we hopen dat dit zo blijft en we daardoor 
weer sneller, nog meer kunnen. 
Tot slot, zo gauw de protocollen en richtlijnen voor basisscholen meer ruimte geven gaan wij daar ook 
zeker mee aan de slag! 
 
Groep 1-2. 
Na de meivakantie zijn we begonnen aan het thema: Familie. Het verhaal gaat over een 
muizenfamilie met acht kinderen. Mama heeft een dikke buik en krijgt een tweeling alleen 
weten papa en mama niet waar ze de bedjes moeten zetten maar dat wordt met behulp van 
de kinderen opgelost.  
Enkele woorden die bij dit thema horen zijn: de ouders, het gezin, de 
tweeling, de geboorte, de stamboom, de babysit, enig kind, het dutje enz. 
Het verschil tussen jongens en meisjes komt aan de orde en belangrijke vragen worden 
besproken zoals: Kunnen jongens make-up of een staart dragen? Mogen meisjes met auto s 
en jongens met poppen spelen ? Kunnen jongens jurken/rokken dragen? (Sinterklaas en 
Arabieren dragen een jurk en we hebben Schotse doedelzakspelers bekeken die een rok 
dragen.) Ook blijkt dat jongens van roze kunnen houden! 
We zingen in de klas:  
Ik heb een tante in Marokko, opa bakkebaard, in Holland staat een 
huis en dansen op tante Rita. Wij willen u vragen om een A4-tje met familie foto s mee te 
geven zodat de kinderen over hun eigen familie kunnen vertellen. Als het echte foto s zijn 
kopiëren wij ze en krijgt u de foto s weer terug. Later gaan ze in een map zodat de kinderen 
op school naar hun familie kunnen kijken. Onze ervaring is dat dat boek eindeloos wordt 
bekeken. We hopen dat u allemaal meewerkt om zo een leuk boek te kunnen 
samenstellen ! 
Wat ook erg leuk is dat Amy pas een broertje heeft gekregen. Hij heet Angelo. Gefeliciteerd! 
Verder is Leon 4 jaar geworden. Hij is de dertigste leerling in onze klas. Welkom op onze 
school! Mocht u nog een rapport thuis hebben wilt u het dan meegeven naar school? 
 

 



Groep 3-4. 
Na een lange meivakantie en andere vrije dagen, begint nu de eindspurt naar de zomer.  
Groep 8 is al bezig met de revue en groep 3/4 krijgt ook in de gaten, dat het volgende schooljaar in zicht 
is. De laatste kernen voor lezen, het laatste schrijfschrift, zo gaat dat.  
Het is wel heel erg nodig om het lezen goed bij te houden. We merken nu, na een vakantie van 2 weken 
al dat sommige kinderen gewoon achteruit zijn gegaan. In de zomer is dat nog langer, dus blijft u vooral 
(samen) lezen met uw kind!  
Voor de tafels en sommetjes t/m 10 geldt eigenlijk hetzelfde, blijven trainen, dan zakt het niet weg. Het 
tafelboek van groep 4 graag op 27 mei inleveren.  
In de lessen rekenen van groep 3 hebben de kinderen geleerd om te tellen tot 100 en terug te tellen, 
ook met sprongen van 2 en soms van 5. Ook wegen en inhoud zijn aan de orde geweest. Bij lezen leren ze 
verschillende groepen letters, die bij elkaar horen, zoals uw, eeuw ,ieuw en ook oor, eer, eur, ng nk. 
Deze leren ze als vaste groepen te herkennen en te schrijven.  
Groep 4 heeft zich steeds meer bezig gehouden met leesbegrip. U weet misschien, dat begrijpend 
lezen een heel belangrijk vak is, we hebben nu meer van deze lessen, naast het technisch lezen.  
In de spellinglessen  is de moeilijkheid van de open en gesloten lettergrepen een taai verhaal. Voor veel 
kinderen duurt dat een poosje voor het wat begint te dagen ( is het nu "we loopen", of "we lopen"? en je 
zegt toch "ba-ken", met een "a" ,waarom dan 2 keer een "k" in "bakken"? U zult begrijpen dat het lastig is.  

Nog even door dus      ! 
 
Groep 5-6.   
Bijna alle kinderen hebben nu de tafels van 1 t/m10 gehaald en hiervoor ook een tafelpaspoortje 
gekregen! De laatste zijn op 1 of 2 tafels na ook klaar! Nu is het zaak om ze af en toe goed te herhalen, 
zodat ze niet wegzakken.   
 
Na de vakantie hebben we weer van plaats gewisseld, altijd spannend naast wie je weer komt te zitten. 
Dit doen we ook, omdat je moet leren naast iedereen te kunnen zitten en ook met verschillende 
kinderen te leren samenwerken.  
 
Dinsdag zijn we weer eens in de gymzaal geweest.  Luuk en Thijs hebben de gymles gegeven en dat 
hebben ze geel goed gedaan. Tikkertje, chaosbal en trefbal.  
Mochten we weer een keer binnen gymmen, zijn er 2 anderen van groep 6  aan de beurt om een gymles te 
geven. 
 
Juf Sharon … 
Afgelopen week werd Juf Sharon voor het laatst beoordeeld door de Pabo m.b.t. haar lesgeven. Voor 
deze “eindles” heeft ze een 8,5 gehaald. Dat is natuurlijk een prima cijfer. Gefeliciteerd daarmee. 
De juf moet nu nog haar eindscriptie afmaken en dan kan ze hopelijk nog voor de zomer haar diploma 

ophalen     .  

 
Groep 7/8. 
Afscheid groep 8. 
Groep 8 is hard aan het oefenen voor het afscheid. De kinderen zijn erg enthousiast en er worden goede 
dingen bedacht. Inmiddels hebben we ook al een berg karton op school, volgende week beginnen we 
met het knutselen van de decorstukken. De afscheidsavond kunnen we in juli gewoon in de hal met 
publiek opvoeren! Tegen die tijd horen jullie daar natuurlijk meer van. 
 
Presentaties. 
Sinds deze week hangt er een intekenlijst in de klas waarop de kinderen kunnen aangeven wanneer ze hun 
presentatie gaan geven. Ze hebben hiervoor ook een blad met informatie meegekregen. De presentatie 
mogen ze alleen of met z’n tweeën doen en hij mag ook over het onderwerp van het werkstuk gaan. We 
zijn benieuwd! 
 
Belangrijke data:  
 
Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag; Vrije dag leerlingen en leerkrachten 
Woensdag 26 mei: MR vergadering 
Vrijdag 4 juni: volgende Nieuwsbrief 
Di 8 t/m vrij 11 juni: Home editie 4 daagse  
 
Foto’s:  
Groep 1/ 2: https://myalbum.com/album/57MNMHvsFsAQ 
 
 

https://myalbum.com/album/57MNMHvsFsAQ


Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  
-  
- Zwaaistenen; liggen al op het dorp, maak je eigen zwaaisteen enz.  

 
- Scouting flyer Zierikzee / Bruinisse; lijkt dit je leuk ga dan eens kijken. 

 
- Informatie Stichting Leergeld: om meer bekendheid bij ouders te krijgen!!  

 
-      Home editie van de avond 4 daagse; oproep tot deelname, zin om te lopen, doe dan mee.. zie  
       hieronder 
Beste allemaal,  
 
Een bericht van de avondvierdaagse! Want het gaat toch al wel weer kriebelen met dit lekkere weer. En 
wat hebben wij zin om met zijn alle die vier avonden te gaan lopen.  
 
Maar helaas, hoe graag wij ook de 75ste editie zouden organiseren dit jaar, Moeten we jullie toch 
teleurstellen, en wat vinden we dat jammer.  
Ook in 2021 mogen wij door alle maatregelen ons evenement nog niet organiseren.  
Natuurlijk hopen we volgend jaar dat dit wel kan en dat we ook weer op jullie deelname kunnen rekenen.  
 
Maar stilzitten dat kunnen wij van de Avondvierdaagse niet, en daarom hebben wij vanuit de Wandelbond 
dit super leuke alternatief aangeboden gekregen.  
De Avondvierdaagse Home-Edition, wat inhoud dat je toch kunt wandelen met een echte Vierdaagse 
medaille als beloning. Wie wil dat nu niet?  
 
Hoe werkt het? Op onze website: www.avondvierdaagse-zierikzee.nl vindt je een link om je in te 
schrijven. Kosten zijn €6.50 per deelnemer. Daarvoor krijg je toegang tot de app Eroutes en je krijgt je 
officiële avondvierdaagse medaille thuisbezorgd of haal deze op bij een van onze afhaalpunten in 
Zierikzee.  
Je loopt dan binnen twee weken vier dagen een door jou te bepalen afstand van 2.5, 5 of 10 km. 
Nieuwsgierig kijk dan op onze website voor alle informatie.  
 
Natuurlijk zouden wij het super vinden als u dit wil delen met u leerlingen en/ of leden van uw school of 
vereniging.  
 
Ook zullen we op onze Facebook pagina hierover extra berichten.  
We lopen hem natuurlijk zelf ook, loopt u met ons mee?  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het bestuur van de Zierikzee Avondvierdaagse  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.avondvierdaagse-zierikzee.nl%2F&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7Cf7aac0abf70a4b6c7b3d08d913e1fb2d%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637562683596196777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cnwnNqr6eHQj7TsQA%2FAj57EO8B%2FJIRhW%2BIKzdHFtVAY%3D&reserved=0

