Nieuwsbrief 1, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 10 sept. 2021.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 1e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief, volgt op vrijdag 24 sept. 2021.
Verjaardagen:
Vergeten dus bij deze !!! =
4 augustus
Loise Verwijs gr. 2
12 september
16 september
22 september

Ivy Neele gr. 8
Danique Visser gr. 4
Twan van de Zande gr. 6

Algemeen.
Corona update OBS Duiveland.
M.b.t. de Corona maatregelen zijn er momenteel geen aanpassingen, zodra er meer bekend is melden we
ons daar weer over bij u. Voorlopig dus alles nog zoals met de start van deze week.
ACT as ONE/Peilschaalproject!
Vanmorgen zijn de groepen 6, 7 en 8 naar Zierikzee gefietst en hebben daar deelgenomen aan het maken
van de animatie voor ACT as ONE. Een uitvloeisel van het eerder gedane peilschaal project op een van de
andere Obase scholen. Het fietsen ging goed, de deelname aan de animatie ook! Nu dus afwachten hoe
het allemaal is geworden. Dit alles met het doel aandacht te vragen voor het klimaat en wat onze
omgeving betreft voor de stijgende zeespiegel!
Vanavond vanaf 19.30 uur wordt op de website www.actasone.nl de videoclip/animatie gelanceerd!!!
(sfeer foto’s onderaan in de link)
Groep 1-2.
Na zes weken zomervakantie zijn we begonnen met 22 kinderen in groep 1-2, plus Sem en Finn die aan het
wennen zijn en we verwachten binnenkort nog een leerling.
Ook hebben we juf Iris verwelkomt, zij leert voor kind professional en zal maandag, dinsdag en
woensdagmorgen bij ons stage lopen. Juf Iris zal er dus zijn op de dagen dat juf Elly aanwezig is.
De eerste week is goed verlopen en de kinderen hadden er duidelijk zin in. We hebben gepuzzeld,
getekend, vliegers geplakt, gekleid en vooral veel gespeeld!
Krijn die in de vakantie 5 is geworden heeft zijn verjaardag gevierd en de ijsjes smaakten heerlijk op de
warme woensdag!
Donderdag en vrijdag was het de beurt aan juf Astrid. Een aantal kinderen waren al een beetje moe, het
einde van de week nadert. Het mooie weer deed een duit in het zakje en we hebben buiten pauze
gehouden en gespeeld in de zandbak. Tussen de middag mogen we weer elke dag samen op het plein
spelen met groep 3 en 4. We hebben o.a. gewerkt over Rupsje Nooit Genoeg. Na het verhaal is er over
gerekend.
Aanstaande maandag gaan we naar Fizi in Zierikzee naar de film “Dropje”. We worden gebracht en
gehaald met de bus. Dat wordt vast leuk,
Verder starten volgende week de lessen van Juf Marjan m.bt. het vormingsonderwijs!
Maar voor nu … Fijn weekend allemaal.

Groep 3-4.
Wat was het fijn om na 6 weken vakantie elkaar weer te zien op school. We hebben elkaar leren
kennen doordat iedereen zichzelf heeft voorgesteld. Voor sommige kinderen was dit best
spannend, maar iedereen heeft het gedaan! De komende weken doen we dagelijks allerlei
activiteiten om elkaar beter te leren kennen en om een fijne groep samen te worden.
De eerste weken is er iedere dag wel iets wat nieuw is. Deze week stond vooral in het teken van
kennismaken met Snappet voor rekenen en het Veilig Leren Lezen voor groep 3. Ook voor
groep 4 zijn er een heleboel nieuwe dingen. Het werken met Snappet kende zij al, maar nu gebruiken
we dit, naast rekenen, ook voor taal en spelling. Het (leren) inloggen kost de eerste dagen wat tijd en
moeite, maar de meeste kinderen kunnen dit na 5 lesdagen al helemaal zelf!
Verder willen wij in deze nieuwsbrief nog aandacht voor het volgende:
-iedere week op dinsdag gymspullen meenemen! Deze komen dezelfde dag mee terug naar huis en blijven
dus niet op school zoals in groep 1/2.
-nog niet iedere leerling heeft een koptelefoon meegenomen. Deze is noodzakelijk om goed te kunnen
werken met Snappet. Wilt u dit spoedig regelen als uw zoon/dochter deze nog niet heeft? Deze
koptelefoon blijft het gehele schooljaar op school.
-de bibliotheek komt iedere twee weken onder schooltijd. Het gebruik hiervan is voor kinderen gratis.
Maak hier dus zoveel mogelijk gebruik van. Kinderen kunnen boeken lenen die ze zelf kunnen lezen of die
u als ouder kunt voorlezen. Voorlezen blijft belangrijk voor de taalontwikkeling, ook al leert uw kind zelf
lezen.
-op maandag,dinsdag en woensdag loopt juf Gwen stage in onze klas. Ze stelt
zichzelf hieronder voor:
Hoi,
Ik ben Gwen Dalebout en ik ben 17 jaar. Ik woon in Nieuwerkerk en ik heb zelf ook
op Obs Duiveland gezeten. Ik vind het erg leuk om ook stage te lopen op mijn oude
school. Ik zit in het tweede jaar van de opleiding kindprofessional op het Scalda in
Goes. Dit jaar loop ik stage in groep 3/4. Ik heb er veel zin in.
-Op donderdag en vrijdag ondersteunt juf Simone in onze groep. We zijn blij met
alle extra handen en ogen in onze groep en gaan dit zo effectief mogelijk inzetten.
-Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u ons altijd even aanspreken
tijdens het ophalen van uw zoon/dochter. Wij staan dagelijks even buiten tijdens
het uitgaan van de school. Ook kunt u ons bellen of mailen.
Groep 5-6.
De eerste schoolweek is alweer achter de rug. De juffen en de meeste kinderen hadden veel zin
om weer te beginnen en zo te horen heeft iedereen een leuke vakantie gehad.
Voor groep 5 was het extra spannend: een nieuw lokaal, andere juffen en klasgenoten.
De eerste dagen hebben we spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen en aan elkaar te
wennen. Natuurlijk is het werken met Snappet enz. ook weer opgestart. Met Faqta zijn we
begonnen met het thema: Romeinen en Grieken.
We gaan er een leerzaam, gezellig schooljaar van maken met elkaar.
Hallo,
Mijn naam is Noa Verbraak en ik ben negentien jaar. Ik ga een jaar bij groep 5/6 stage lopen. Ik
heb zelf ook op OBS Duiveland gezeten, dus is het heel leuk om het laatste jaar van mijn opleiding
hier stage te lopen. De opleiding die ik volg is onderwijsassistent en daarna wil ik heel graag de
pabo gaan doen. Ik heb heel veel zin in dit jaar!
Groep 7/8.
Start nieuwe schooljaar
De eerste week is alweer voorbij! We hebben al een hoop gedaan, onder andere een aantal
spelletjes om elkaar wat beter te leren kennen.
De komende weken hebben we al gelijk een aantal leuke projecten.
Vandaag is het peilschaalproject, hopelijk is het goed gegaan! Volgende week vrijdag gaan we
met een bus naar de bioscoop in Zierikzee vanwege Film by the Sea. Hierover krijgen jullie
volgende week meer informatie.

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag krijgen we in de klas hulp van meester Patrique, op donderdag
helpt hij in groep 5/6.
Belangrijke data:
Maandag 13 september: Groep 1 /2 naar de film Dropje
Vrijdag 17 september: groep 5 t/m 8 naar de film Cloudboy
Dinsdag 21 september: STUDIEMIDDAG TEAM OBS DUIVELAND, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij!
Foto’s:
Groep ½: https://myalbum.com/album/GY2BYs6te2HK
Act as one: https://myalbum.com/album/7LSKoGNDQfDWBp
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
-

