Nieuwsbrief 3, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 8 okt. 2021.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 3e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 22 oktober 2021.
Verjaardagen:
11 oktober
17 oktober
18 oktober

Fileijne Kooijman gr. 6
Dex van den Berg gr. 2
Ivy Verhoek gr. 2

Algemeen.
Fietsenkeuring Groep 5 t/m 8.
Volgende week dinsdagmorgen 12 oktober vindt de “jaarlijkse fietsenkeuring” weer plaats.
Dit geldt voor de groepen 5 t/m 8!
We verzoeken dan ook alle leerlingen van deze groepen om deze dinsdag op de fiets te
komen!
Bij de fietsenkeuring is het van belang, dat de fiets natuurlijk in orde is. Denk aan:
remmen, verlichting, vastzittend stuur en zadel, reflectie enz. enz.
Dus komende dagen misschien toch nog eens even de fiets nakijken!
Groep 1-2.
We zitten wel echt in de herfst nu.
Dat komt goed uit want we maken taarten van herfstmateriaal en van mooie gekleurde blaadjes.
De leerlingen maken daar mooie figuren(mandala’s) en reeksen van.
Met blokjes, dakjes en herfstmateriaal bouwen we echte bomen. Het telwerk wordt ook niet vergeten.
Van 1 tot 10. Leg maar eens neer. Bij de 7, 7 kastanjes etc.
De S en Z zijn aan bod geweest om te schrijven bij de oudste. Wel moet het allemaal kunnen zeggen.
S bromt niet de Z wel. En daar helpt onze vriend Zoem weer bij.
Van cirkels en strepen maken ze de mooiste spinnen en egels.
In de gymzaal hebben we de dieren van het bos uitgespeeld. Soms moesten ze schuilen voor het weer.
o.a. voor de donder en bliksem. Dit d.m.v. muziek en verhaal.
Tijdens de kinderboeken week hebben we het over beroepen. Wat onze groep o.a. wilt worden:
Brandweerman,ijscoverkoper,zeemeermin,superman,spiderman,dokter,kippenboer,fedum,poesje,
moeder, turner, politie, kapper, mega mindy of tandarts.
De juf van de Bibliotheek kwam weer veel vertellen en een mooi boek voor lezen. Het Prentenboek
van de kinderboeken week werd ook goed ontvangen door de kinderen. Dromer van Mark Janssen.
Omdat het 4 oktober dierendag 4 oktober was hebben we gekeken welk huisdier het meeste
voorkwam in onze klas. Na het maken van een staaf diagram en dit te vergelijken bleek het de
kat te zijn. Daarna is er gekeken welke dieren het meest, het minst etc. aan bod kwamen en hoe je
dat kan vergelijken.
Door een boomblad onder een tekenblad te leggen krijg je een mooie afdruk als je er met wasco over
gaat. Daarna is er een boomblad bekeken onder de microscoop. We zagen allemaal kleine vlakjes.
Nu hebben we het over de groei van de paddenstoel. Een machtig gezicht hoe een vliegenzwam groeit.
Er is een champignon onder een bakje gelegd om een afdruk van de sporen te maken.
Finn en Sem zijn inmiddels 4 jaar geworden. Welkom op school Finn en Sem.
Volgende week beginnen we aan een nieuw Anker. Het Anker “Wonen”.

Hallo allemaal,
Ik ben Iris van Klinken ik ben 17 jaar en ik woon in Nieuwerkerk.
Dit jaar loop ik stage in groep 1/2, en bij Kibeo op de peutergroep.
Ik volg de opleiding Kind Professional Niveau 4 op het Scalda in Goes.
Dit is een dubbele opleiding voor onderwijsassistent en pedagogisch medewerker.
Ik zit in leerjaar 2 en mijn stage dagen op de basisschool zijn maandag, dinsdag en
woensdag ochtend. Ik loop de middagen stage bij Kibeo.
Ik kijk er met veel plezier naar uit om stage te lopen en ik hoop veel te leren dit
jaar.
Groeten van Iris.
Groep 3-4.
De tijd vliegt als je weer naar school gaat. Er zijn alweer 5 weken voorbij en wat hebben we al veel
gedaan en geleerd. We leren rekenen, lezen, schrijven, spellen en een fijne klas zijn met elkaar.
Juf Gwen en juf Simone oefenen met een aantal kinderen de letters en oefenen ook met lezen. Dit
kan thuis natuurlijk ook! Als u dit wilt doen met uw zoon/dochter kunt u dit aangeven bij de
leerkrachten.
Zij zorgen dan voor de juiste materialen die geleend kunnen worden van school. Kern 1 is afgesloten en
groep 3 krijgt dan het werkboekje mee naar huis. Achterin staat een pagina speciaal voor ouders om u een
beeld te geven wat we de afgelopen weken geleerd hebben. Deze pagina kunt u samen
met uw kind lezen/maken.
Ook is er deze weken aandacht voor de Kinderboekenweek die deze week werd geopend
door de leerkrachten die een boek na speelden.
Nu het weer minder mooi weer wordt gaan we vaker binnen gymmen. Wilt u ervoor
zorgen dat de gymspullen op dinsdag mee gaan naar school? Graag ook even de maat
van de kleding en schoenen controleren!
Groep 5-6.
Deze week heeft meester Karl een les wereldoriëntatie gegeven, waarbij we ook naar
buiten gingen. Het onderwerp was 'het gevaar van water'. Hij liet een foto zien van een oude schuur in
Nieuwerkerk en de kinderen moesten in het dorp op zoek naar die schuur. Dit bleek zwembad Dolfijn te
zijn (wat veel kinderen al snel in de gaten hadden). De meester vertelde over de watersnoodramp. Dolfijn
was vroeger een boerderij en is na de ramp een zwembad geworden. In de klas gingen de kinderen in
groepjes aan de slag om een woordweb te maken bij een deelonderwerp (deltawerken, watersnoodramp,
de zee, wederopbouw). Wat konden ze veel woorden bedenken.
Volgende week nog een les over dit onderwerp!
Vanaf volgende week krijgen de kinderen van groep 5 steeds een tafel op om thuis te oefenen. Iedere
week wordt er 1 overhoord op school.
Dinsdag 12 oktober is de jaarlijkse fietsenkeuring. Zorgt u er allen voor dat uw kind die dag op de fiets
naar school komt en dat deze in orde is? (Verlichting, remmen e.d.)
Donderdag 14 oktober staat de toets geschiedenis op het programma. Alle kinderen hebben de
samenvatting en de begrippen mee naar huis gekregen om te leren.
Natuurlijk hebben we de afgelopen week ook aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.
Het thema is: Worden wat je wil.
Woensdagochtend hebben we met zijn allen de Kinderboekenweek feestelijk geopend in de hal. De
boekenpostbode kwam boeken op school brengen. Helaas had hij pech met zijn fiets. Er kwamen allerlei
beroepen langs om een oplossing aan te dragen.
In de klas is er verteld over de gouden en zilveren griffels en penselen en het
belang van lezen.
Meester Patrique heeft verteld over zijn vorige baan bij defensie. Zijn dagelijks
tenue en verhalen maakten veel indruk op de kinderen.
Meester Karl heeft een presentatie gegeven over het beroep boer. Hij weet daar
veel vanaf, omdat hij op een boerenbedrijf woont. Ook dit verhaal vonden de kinderen
leuk om te horen. Ze hebben ook nog een stukje suikerbiet geproefd. Gelukkig voor ons
wil meester Karl meester worden.
Tip; bezoek de feestelijke boekenwinkel en koop een leuk kinderboek.

Volgende week starten we met de voorleesronde in de klas in het kader van de nationale
voorleeswedstrijd. De kinderen die willen voorlezen hebben een papier mee naar huis gekregen waar
ze op moeten letten.
Groep 7-8.
Wethouder Joppe en burgemeester van der Hoek op bezoek
Vandaag is er een heuse wethouder bij ons op bezoek geweest in de klas in
verband met de Dag van de Duurzaamheid. Meneer Joppe heeft iets
voorgelezen uit het boek “De kracht van de Zeeuwse Energie” en de kinderen
mochten ook nog vragen stellen, erg interessant. Er werd bijvoorbeeld gevraagd
wat een wethouder allemaal doet , hoe je wethouder wordt enz. Een zeer geslaagd
voorleesmoment dus.
Binnenkort krijgen we ook nog bezoek van de burgemeester van SchouwenDuiveland en wel op maandag 18 oktober. Eigenlijk was het de bedoeling dat we met de klas naar het
gemeentehuis zouden gaan om daar een rondleiding te krijgen, maar helaas is dit nog niet mogelijk. De
burgemeester komt iets vertellen over zijn werk en er is ook weer gelegenheid tot het stellen van vragen.
Spannend!
Drempelonderzoek.
De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen week het drempelonderzoek gedaan.
Het drempelonderzoek bestaat uit 5 toetsen: technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen,
woordenschat en taalverzorging (spelling enz.). We gebruiken het drempelonderzoek om te kijken
waar we dit jaar nog aan kunnen/moeten werken. Iedereen is nu klaar en de scores zijn doorgestuurd.
Meestal krijgen we binnen een paar dagen de resultaten weer terug en die krijgen de kinderen dan in een
envelop mee naar huis.
Voorleeswedstrijd.
Volgende week starten we weer met de voorronde voor de voorleeswedstrijd. Een aantal kinderen heeft
zich opgegeven en zij mogen woensdag hun kunsten in de klas vertonen. Er worden daarna twee kinderen
van groep 7 en twee van groep 8 uitgekozen en zij mogen meedoen aan de grote finale in de hal (deze zal
een week later zijn). Vorig jaar won Finn Kiesenberg de finale van de school en hij heeft het toen zelfs
geschopt tot de finale van heel Zeeland! Wie weet lukt dat dit jaar weer…..we zijn benieuwd!
Belangrijke data:
- Ma 11 okt: 1e MR vergadering OBS Duiveland, 15.30 uur
- Di 12 okt: Fietsenkeuring Groep 5 t/m 8; zie hierboven
- Vrij 15 okt: Evt. “activiteit Blindencafe” in relatie met Dorpshuis
- Zo 17 okt: Einde Kinderboekenweek
- Woe 20 okt: Bibliotheekbus op Nieuwerkerk/school
- Woe 20 t/m 22 okt; Opties Braamfeest.
- Do 21 okt: Open dag OBS Duiveland
- Vrij 22 okt: Nieuwsbrief 4 2021/2022
- Ma 25 okt t/m vrij 29 okt.: HERFSTVAKANTIE
- Woe 3 nov: Studiedag team OBS Duiveland, alle leerlingen vrij deze dag!!
- Woe 3 nov: Bibliotheekbus op Nieuwerkerk/school
- Vrij 5 nov: Nationaal Schoolontbijt; alle leerlingen ontbijten deze morgen op school!
- Vrij 5 nov: Nieuwsbrief 5 2021/2022
Foto’s:
Opening KBW: https://myalbum.com/album/WWa28ZoX4XMGTD
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
-

Voorlichtingsavond Pontes
Mosselloop Delta Sport

