
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 2, schooljaar 2021/2022.             Datum: 24 sept.2021. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 2e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.  
De volgende nieuwsbrief, volgt op vrijdag 8 oktober 2021. 
 
Verjaardagen: 

27 september   Sem Wijnen gr. 1 
2 oktober   Quinty Manni gr. 8 
4 oktober   Jakub Charytoniuk gr. 4 
8 oktober   Finn Albers gr. 1 
 
  
 

Algemeen. 
 
Schoolzwemgeld vorig jaar groep 3/4! 
 
Beste ouders/ verzorgers van de leerlingen van de vorige groep 3/4, UIT 2020/2021!! 
 
Aan het einde van vorig schooljaar stuurden we u de onderstaande mail…… 
 
Het schooljaar zit er echt bijna op, en aan het eind van dit wederom  "andere coronajaar",  
heeft de gemeente een aangepaste rekening opgemaakt voor het schoolzwemmen. 
Omdat er diverse weken uit zijn gevallen is dit gedaan.  
  
Het bedrag voor het schoolzwemmen voor het schooljaar 2020-2021 is daarmee 
vastgesteld op 39, 09 euro per lln.  
Vriendelijk vragen wij u dit bedrag over te maken op 
rekeningnummer: NL66RABO0375108343  
t.n.v. J.C. Folmer Stichting Obase o.v.v. Zwemgeld 2020-2021, gevolgd door de naam 
van uw zoon/dochter. 
Dan zorgen wij weer voor doorbetaling aan de gemeente Schouwen-Duiveland.  
Groeten OBS Duiveland.  
 
Vervolgens hebben een groot aantal ouders direct betaald, daarvoor dank! Maar nog lang niet iedereen!!! 
 
Oproep: Wilt u dit dan ook z.s.m. in orde maken als u niet betaald heeft. De school heeft het bedrag 
namelijk nu voor moeten schieten, omdat het geld doorbetaald moet worden aan de gemeente Schouwen-
Duiveland!! 
Alvast bedankt!! 
  
1e Informatieavond Nieuwbouw school(en) Duiveland achter de rug! 
Afgelopen woensdag heeft in Oosterland, in de sporthal, de eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden 
over de toekomstige nieuwbouw van basisscholen en kinderopvang op Duiveland. De avond werd goed 
bezocht, de eerste contouren werden geschetst, 1e vragen beantwoord enz. We hopen op een mooi en 
goed vervolg van dit gehele proces, wat dan uiteindelijk moet leiden tot goede, moderne 
scholen/kindvoorzieningen. 
 
Groep 1-2. 
Wat doen we zoal in groep 1 2! 
Iedere dag meten we in de morgen de temperatuur en merken dat het s morgens steeds kouder wordt. De 
herfst komt eraan en dat is ook het thema waar we aan werken. We hebben een wandeling gemaakt en 
zagen in de kastanjeboom kastanjes hangen en nootjes in de notenboom. We bekijken ook iedere dag het 
weer en noteren of het windstil is, hard of zacht waait enz. Het themaverhaal heet: Blaadjes in de wind 
en gaat over een egel die merkt dat het kouder wordt en probeert om een warm holletje te maken. 
Hij heeft last van de wind die hem zelfs weg blaast. Gelukkig valt hij in een kuil. De kuil is al bezet maar 
het andere egeltje zegt: Geeft niks, als er plek genoeg is voor een, dan is er ook plek genoeg voor twee!! 

 



Enkele woorden die bij het thema horen zijn: de thermometer, het hol, de eikel, de kastanje, rapen, de 
eekhoorn, de bever, de zwaluw, de boomstam, de windmolen enz. 
We hebben de afgelopen weken veel gedaan: We zijn met de bus naar Zierikzee geweest en hebben 
samen met de kinderen van de Oosterburcht uit Oosterland enkele filmpjes van Dropje gezien.  
We hebben bekeken hoe een thermometer werkt. We hebben het over  letters, 
woorden en zinnen gehad.                                                                                 
Dinsdag kwam de vervangster van voorlees consulent Elise. Zij heet 
Cherinda en heeft het boek Pas op dit boek bijt voorgelezen. Verder deed 
ze nog wat leuke spelletjes met de kinderen. Het is de bedoeling dat ze om 
de 14 dagen in onze klas komt.  
Wist u dat door 15 minuten (voor)lezen per dag een kind 1000 nieuwe 
woorden per jaar kan 
leren?                                                                                        
We hebben onszelf getekend en elkaars tekeningen bekeken. We hebben een holletje voor Pompom en 
Loeloe gemaakt en natuurlijk is het dan ook leuk om er zelf ook in te kruipen!  
We hebben rekenspelletjes met juf Iris gedaan en een windmolen gemaakt.  
Milou is aan het wennen en dat gaat goed. Welkom op onze school! 
 
Groep 3-4. 
In onze groep hebben we afgelopen week met elkaar besproken, hoe de kinderen het willen in de 
groep. Zij willen dat iedereen lief doet tegen een ander, dat ze elkaar helpen. Samen hebben de 
kinderen daarom een document opgesteld, met regels en afspraken voor in en buiten de klas. Wanneer 
iedereen hieraan denkt, zal het in de klas prettig zijn, kunnen de kinderen zich goed concentreren en 
goed leren. Ze gaan ermee oefenen! (en wij helpen een beetje onthouden en sturen).  
Groep 3 is deze weken bezig met leren lezen, met de letters "i, k, s, m, p, aa, r" kunnen zij al heel 
wat woorden maken en lezen. Met rekenen op Snappet ging het veel over tellen en terugtellen tot 20, 
meer- minder- evenveel en klokkijken. Het voordeel van de Snappet- methode ( op de laptop) is, dat 
het zich aanpast aan het niveau van het kind. Kan het kind meer, dan geeft het moeilijker sommen, 
heeft het kind meer tijd nodig of makkelijker sommen, dan gebeurt dat ook.  
Afgelopen woensdag was de bibliobus weer aanwezig. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: lees uw 
kind dagelijks voor en kijk hoe ze zelf steeds meer leren! Ook voor de kinderen van groep 3 zijn er 
boekjes, die zij al kunnen lezen en aan u voorlezen, geweldig toch? 
Groep 4 is inmiddels al heel vaardig met Snappet. We hebben voor elke les dezelfde 
afspraken, dus dat is makkelijk. Dit is voor spelling, rekenen en taal, veel op eigen niveau.  
Kinderen hebben weleens moeilijke opdrachten, dit komt omdat er niet onder het niveau 
wordt aangeboden, het wordt inderdaad steeds wat moeilijker en uitdagender. Zij hebben 
gewerkt aan woordenschat over eten en drinken, woorden met 3 of meer klanken en tellen en 
terugtellen tot 100, geld tellen, tientallen en eenheden op de goede plaats zetten en ook 
klokkijken.  
We zijn ook nog bezig met het maken van zelfportretten om in de klas op te hangen en de nieuwe 
opdracht is het maken/ knutselen van een vriendje, van lapjes en chenilledraad.  

Kortom een en al activiteit, we komen nu soms al tijd te kort 😅 

 
Vragen!....Willen alle kinderen van groep 4 hun rapport weer inleveren, graag getekend.  
En voor de zwemles: op donderdag makkelijke kleding aan en voor de lange haren een elastiek mee, dank 
u! 
 
Groep 5-6.   
Hallo allemaal,  

We zijn inmiddels 3 weken bezig op school en we zijn langzaam aan weer gewend. De sfeer is goed, het 
werktempo gaat omhoog. Er zijn een aantal kinderen die huiswerk mee krijgen, om nog wat extra te 
oefenen. Denken jullie eraan om het iedere week mee terug te nemen? Dan kunnen we het bespreken en 
de volgende les uitleggen. Maandag spelling, dinsdag rekenen, vrijdag (begrijpend) lezen. 
Het is voor groep 5 (en 6) een goede oefening om de tafels nog eens te herhalen thuis!  
 
Wekelijks staat de weektaak op het prikbord van Cool Cloudwise, dat deden we tijdens de 
Corona lock down ook. Dus …… Is uw kind thuis en toch in staat om schoolwerk te doen? 
dan kunt u met uw kind zien wat er die dag op het programma staat en wat er thuis 
gemaakt kan worden via Snappet. 
 
Vorige week vrijdag hebben we met de klas de film "Cloudboy" gezien in het Fizi. Prachtige 
natuurbeelden uit Scandinavië, een mooi, beetje ontroerend verhaal en een schattig broertje. 



We hebben er 's middags over doorgepraat en een tekening over de film gemaakt. Kortom; een leuke 
activiteit! 

 
Voorstellen Karl. 
Hallo allemaal, mijn naam is Karl Hanse. Ik ben 21 jaar oud en ik 
woon in Zierikzee. Inmiddels zit ik in mijn tweede leerjaar van de 
Pabo en loop ik dit schooljaar stage op OBS Duiveland. Ik zal 
aanwezig zijn op maandagochtend en dinsdag in groep 5/6. Enkelen 
zullen mij misschien (van gezicht) wel kennen, aangezien ik voetbal 
bij S.K.N.W.K. op het dorp. Ik heb erg veel zin in dit schooljaar!  

Groeten, Karl Hanse, Student Pabo, Klas 2A 
 
Groep 7-8. 
Voorstellen Juf Jeanine. 
Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Jeanine van Langeraad en dit schooljaar 
ben ik een dag in de week juf van groep 7/8. Ik ben 22 jaar oud, ik woon in Dreischor en 
in mijn vrije tijd sport ik graag en maak ik muziek. Nadat ik de Pabo in Vlissingen heb 
afgerond, heb ik de eenjarige master Outdoor and Sustainability Education in Zweden 
gedaan. Naast de vrijdag in Nieuwerkerk sta ik ook drie dagen voor de klas in Oosterland. 
Ik heb er zin in!  

 
Huiswerk 
In groep 7/8 krijgen de kinderen af en toe ook huiswerk, bijvoorbeeld voor Engels.  
Vorige week vrijdag hebben alle kinderen een blad met woorden en zinnen mee naar huis gekregen en 
vandaag hebben ze daar een toetsje over gemaakt. Volgende week krijgen de kinderen weer nieuwe 
woorden en zinnen op om thuis te leren.  
Bij biologie, geschiedenis en aardrijkskunde krijgen de kinderen na een blok een samenvatting  om thuis 
te leren. We proberen dit altijd een week van ter voren mee te geven. 
Naast het huiswerk voor de hele klas krijgt een deel van de klas ook huiswerk voor begrijpend lezen en/of 
rekenen en/of (werkwoord)spelling en/of Engels.  
Meestal is dit voor kinderen die iets nog moeilijk vinden en dan nog wat extra kunnen oefenen, maar er 
zitten ook kinderen bij die juist ergens goed in zijn en willen oefenen met moeilijkere opdrachten (bij 
Engels en rekenen bijvoorbeeld). Dit huiswerk wordt altijd op donderdag nabesproken, uitgelegd en 
meegegeven.   
 
Peilschaalproject… 
We fietsten van school naar Zierikzee. Toen we aankwamen moesten we wachten in vakken. Een uur 
daarna mochten we naar het grote vak en kregen we ook een kartonnen boek. Je had ook een telefoon 
met oortjes nodig. Als je op een animatie klikte in de app dan hoorde je welke bladzijden je om moest 
slaan. Het eindresultaat was heel mooi, alleen er is maar 2 minuten van opgenomen van de 18 minuten 
dat wij bezig waren.  
Groeten van Rosalie Babijn en Frederique  
 
Voor wie het misschien toch nog niet gezien heeft.. De link van de animatie: 
https://youtu.be/sar2Nn_usJA 
 
Film by the Sea; Cloudboy! 
We werden opgehaald door een bus en toen gingen we met de bus naar Fizi in Zierikzee.En de film heette 
Cloudboy. Het ging over een jongen die Nilas heet. Hij ging op vakantie naar Zweden, daar woonde zijn 
moeder. Daar had hij een halfzus, Sunna en een halfbroer Pontus. De mensen in Zweden waren aan het 
voorbereiden voor de rendierentocht. Ze moesten rendieren vangen. Maar Nilas zette het hek open en de 
dieren konden vluchten. Daarna gingen Nilas, Sunna en Pontus het jonge rendiertje zoeken en ze hadden 
het gevonden. Maar als de moeder er niet was ging het jonge rendiertje dood. Toen hadden ze de moeder 
gelukkig gevonden. 
Groeten van Saphira en Lieke. 
 
Beste ouders/verzorgers van groep 7 & 8, 
Uw zoon/dochter gaat bijna naar het voortgezet onderwijs, dus wij kunnen ons voorstellen dat u 
geïnteresseerd bent naar het onderwijsaanbod op Goeree Overflakkee. 
Maandag 27 september om 19.30 uur geven de VO-scholen een gezamenlijke informatieavond over het 
gehele onderwijsaanbod, de begeleiding en de weg naar het voortgezet onderwijs. 
De presentatie is via Google Meet, waarbij u vragen kunt stellen via de chatfunctie. 

https://youtu.be/sar2Nn_usJA


U kunt één van onderstaande links aanklikken voor deelname (maximaal 100 deelnemers per link). U kunt 
dit ook nu al doen om uit te testen. 
meet.google.com/whs-dvkp-zpu of meet.google.com/avw-ofih-cpa of https://meet.google.com/tqb-
ainy-jck 

 
Hartelijke groet, 
 
Wilco Hanzen | Prins Maurits 
Conny Cornelissen | RGO Beroepscampus 
Caroline Derksen | RGO College 
      
Belangrijke data:   

- vanaf 27 sept; Start Drempelonderzoek groep 8 op school 
- Woe 29 sept: Kinderpostzegelactie start voor groep 7/8. 
- Di 5 okt: Dag van de Leraar 
- Di 5 okt: 1e OR vergadering OBS Duiveland  
- Woe 6 okt: Start Kinderboekenweek, Thema: Worden wat je wil! 
- Woe 6 okt: Bibliotheekbus op school/Nieuwerkerk 
- Woensdagmiddag 6 oktober: studiemiddag Kanjertraining voor team, alle leerlingen vrij! 
- Vrij 8 okt: Volgende Nieuwsbrief 
- Ma 11 okt: 1e MR vergadering OBS Duiveland, 15.30 uur 
- Di 12 okt: Fietsenkeuring Groep 5 t/m 8; ’s morgens! Nadere info volgt! 
- …. 

Foto’s:  
Groep 1/2 : https://myalbum.com/album/nCmpvurhHnaXxH 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  
 

- Bijlagen Pontes Pieter Zeeman 
- Kabouterbos Dreischor 
- Flyer Majorettevereniging 
- Scouting Bruinisse 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fwhs-dvkp-zpu&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7Cb562222dcd354abab31e08d97ce2c2aa%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637678135671415161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sNPhY%2BvsDbLGalHiyFUqZFYBUNuEX8ySoRMklMzBOl8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Favw-ofih-cpa&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7Cb562222dcd354abab31e08d97ce2c2aa%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637678135671425154%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l2NqcSbhf92CZFoSjiAvX65VS7LcNhXJwTUvTnj2EWo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Ftqb-ainy-jck&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7Cb562222dcd354abab31e08d97ce2c2aa%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637678135671425154%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4%2Bf8uBhMBwZM0DJZbWcr0Ued2%2B7mdHlKU1hjXIBpujw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Ftqb-ainy-jck&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7Cb562222dcd354abab31e08d97ce2c2aa%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637678135671425154%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4%2Bf8uBhMBwZM0DJZbWcr0Ued2%2B7mdHlKU1hjXIBpujw%3D&reserved=0
https://myalbum.com/album/nCmpvurhHnaXxH

