
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 18, schooljaar 2020/2021.             Datum: 4 juni 2021. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 18e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.  
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 18 juni 2021.  
 
Verjaardagen:  
10 juni   Steef Ravia gr. 2 
11 juni   Kyanno Meijer gr. 4 
12 juni   Guus Maas gr. 3 
14 juni  Alexander Coolbergen gr. 4 
15 juni          Sylvie den Boer gr. 5 
16 juni     Manoek v.d. Zande gr. 1 
18 juni    Jade van Loon gr. 6 
 
 
Algemeen. 
 
Corona update OBS Duiveland.  
Tot op heden nog geen nieuws of veranderingen. Er leken deze week, ook voor onze sector aanpassingen 
te komen. Tot op heden echter, worden er geen maatregelen aangepast binnen onze protocollen. 
Wordt vervolgd…. 
 
Vacature Medezeggenschapsraad OBS Duiveland! 
Ingrid van Westen, moeder van Gijs uit groep 8, gaat de MR met ingang van volgend schooljaar 
verlaten. Ingrid is jarenlang actief geweest in de MR, destijds in Ouwerkerk en zo heeft zij de overstap 
gemaakt naar OBS Duiveland. 
Zij heeft het altijd erg positief ervaren om op deze wijze mee te kunnen denken, luisteren en kijken 
met allerhande zaken achter de schermen op onze school. 
 
Dit betekent dat we vanaf het nieuwe schooljaar op zoek zijn naar een ouder die plaats wil nemen in 
de MR.  
De MR vergadert gemiddeld 5 keer gedurende het schooljaar. Ieder lid heeft een functie binnen de MR die 
buiten de vergadering nog enkele werkzaamheden met zich mee brengt. 
Met welke onderwerpen houden wij ons zoal bezig : Formatie, Begroting, Schoolplan, Personeelsbeleid, 
Taakbeleid en Huisvesting. 
Vind je het leuk en interessant om mee te denken over zaken die het belang van de school dienen, 
dan ben je hartelijk welkom. Laat het Jacco weten door een mailtje te sturen naar : j.folmer@obase.nl. 
 
Groep 1-2. 
De familiefoto’s hangen op en worden verzameld. Wat gezellig. Ook de familie van Pompom wordt 
besproken. Ooms, tantes en nog meer familie leden. En de kleine baby wordt verwend met allerlei 
cadeautjes.  
Ook zijn we gaan shoppen en de leerlingen mochten zelf hun kassabon maken. Tellen, euro’s tekenen en 
de getallen stempelen of schrijven. 
We zijn vooral de cijfers aan het oefenen op dit moment. Uiteindelijk, minimaal, tot 20.  
Handig als je die kent voor je naar groep 3 gaat. 
Ook oefenen we met min en plussommen het liefst uit je hoofd. Of de stippen van de dobbelsteen kunnen 
overzien. 
We ervaren hoeveel een baby weegt. Best veel. Soms wel meer dan 2 pakken suiker. Welke kleding bij 
wie past. Past Pompom of oma de romper of is die voor de baby? Hoelang is een baby eigenlijk ? langer of 
korter dan jezelf? 
We genieten van het mooie weer. De “paastak” is op het plein geplant. Misschien krijgen we daar 
schaduw van in de zomer. Daarnaast hebben we ook cherrytomaten staan. 

Elke ochtend wordt er water gegeven aan de plantjes. Ze slurpen er enorm van met dit weer      . 
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Groep 3-4. 
We komen langzamerhand aan de laatste loodjes van dit jaar. Groep 3 is met lezen gestart in kern 11. 
Hierna alleen nog de kern afsluiting en dan zit het leren lezen erop. We gaan de komende weken aandacht 
besteden aan langere woorden lezen en vlotter een tekst lezen. Wilt u thuis blijven oefenen? Met rekenen 
zijn we bezig om de getallen tot 100 te verkennen. We leren doortellen en terugtellen en hoe getallen in 
elkaar zitten. Ook leren we grote getallen te tellen door handige groepjes te maken. 
 
Groep 4 heeft deze week de laatste tafel geoefend en deze is ook overhoord. Er zijn nog een aantal 
kinderen die nog niet alle tafels voldoende beheersen. De komende weken worden met deze leerlingen 
hierover afspraken gemaakt om deze nog eens te herhalen en te overhoren. Met rekenen zijn we de 
getallen tot 1000 aan het verkennen. Bij taal werken we aan goede zinnen maken en een aankondiging 
schrijven voor een evenement. Het is leuk om te zien hoe creatief je kunt zijn met taal. 

 
Voor beide groepen werken we deze periode met Faqta. Dit is een online programma voor 
Wereldoriëntatie en de creatieve vakken. We hebben nu een proeflicentie om te onderzoeken of we hier 
het volgende schooljaar mee gaan werken. De kinderen vinden het superleuk. Dus als het aan hun ligt is 
de keuze al gemaakt!  
 
Groep 5-6.   
Deze periode proberen we een nieuwe methode voor de zaakvakken uit. (aardrijkskunde, biologie en 
geschiedenis) Deze digitale methode heet Faqta . Wij en de kinderen zijn er erg enthousiast over.  
Het is handig wanneer alle kinderen oortjes hebben om naar de opdrachten en filmpjes te luisteren. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind weer oortjes op school heeft? 
 
Opgelet! Graag zien we de rapporten weer terug op school. 
 
Opdracht plusgroep en presentatie: 
 
In de plusgroep moesten we een dierentuin maken. We moesten rekening houden met het klimaat en wat 
dieren eten. We hadden 7 hokken en 10 dieren.  
We moesten eerst informatie opzoeken en toen kijken welke dieren bij elkaar in een hok kunnen. Eerst 
maakten we een plattegrond en toen hebben we de hokken gemaakt. Onze dierentuin heet: Frelini’s 
dierentuin. We hadden de presentatie best goed voorbereid. De presentatie was heel leuk en ook een 
klein beetje spannend. Van Elin en Frederique 
 
Wij vonden de opdracht van de plusgroep wel een leuke opdracht. Want het was anders dan anders 
en je moest niet van die andere kleine opdrachten doen. Je moest 10 dieren in 7 hokken en ze mogen 
elkaar niet opeten. We hebben toen ook de dieren die dezelfde temperatuur en leefgebied hebben bij 
elkaar gedaan. We hebben over alle dieren informatie opgezocht. We gingen eerst de taken verdelen.  
We begonnen met de receptie en daarna de hokken zelf. De presentatie was wel spannend, want je kon 
minder oefenen dan toen bij je spreekbeurt. We deden om de beurt over een hok vertellen.  
Het was leuk. Volgende keer maken we eerst een presentatie en dan, als er nog tijd over is, gaan we 
knutselen. Het lijkt ons ook wel leuk om een keer een presentatie te houden met de hele plusgroep. 
Van Emmelie v/d Zande en Jade. 
 
Wat ik heb geleerd met de presentatie is samenwerken met iemand waar ik eerst niet zo vaak mee 
omging. Het was een hele leuke plusopdracht. Het was heel creatief. Je kon er ook bij knutselen. Het 
was niet alleen voor Twan, maar voor iedereen in de plusgroep nieuw. 
Het was een leuk goed groepje. Het was ook leuk om het te presenteren, maar wel jammer dat deze 
opdracht nu voorbij is. Maar we gaan weer iets nieuws doen en dat is ook vooral leuk. 
Van Twan, Tim en Luuk. 
 
Groep 7/8. 
 
Cito uitslag bekend voor groep 8. 
Vorige week hebben de leerlingen van groep 8 hun uitslag gekregen van de Eindtoets basisonderwijs. 
Het officiële gedeelte voor het Voortgezet onderwijs is daarmee afgerond. De kinderen hebben allemaal 
naar behoren gepresteerd en ook als groepsgeheel hebben zij de “norm” gehaald. Dat is altijd fijn 

voor de kinderen en ouders en de school       . 

Inmiddels zijn de gesprekken bezig met de leerlingen en hun ouders over de indeling van de brugklassen. 
Op deze manier komt de brugklas steeds een stukje dichterbij.  
 
 
 



Meester Maurice afwezig! 
Deze week was Meester Maurice i.v.m. zorgverlof voor zijn vrouw. Zij heeft een operatie achter de rug, 
waarbij thuishulp gewenst is. Volgende week zal de meester er waarschijnlijk weer zijn, dat kan aan het 
begin van de week zijn, maar misschien ook nog enkele dagen later zijn. 
Vanaf deze plaats ook nog een beterschapswens voor de meester zijn vrouw Anneloes. 
 
Belangrijke data:  
 
Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag; Vrije dag leerlingen en leerkrachten 
Di 8 t/m vrij 11 juni: Home editie 4 daagse  
Verder nog even geen bijzonderheden. 
 
Foto’s:  
 
Groep 5/6 presentaties: https://myalbum.com/album/ucwGUdxzNcfc 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  

- Scouting flyers Zierikzee  
- Brief 7 8 “zachte landing” Pontes Zierikzee  
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