Extra Nieuwsbericht 2, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 15 okt.2021.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze weer een extra nieuwsbericht .
De volgende nieuwsbrief, volgt op vrijdag 22 oktober 2021.
Algemeen.
Braamfeest.
Volgende week donderdag gaan we het jaarlijkse Braamfeest vieren op school.
En wel op donderdag 21 oktober.
Dit jaar wordt het een heel muzikale dag m.m.v. Band event! We maken een muzikale
reis om de wereld.
M.b.t. tot mee te nemen materialen, evt. kleding enz. dat hoort u komende week via
de leerlingen en eigen leerkrachten van de groep van uw kind.
Een presentatie gaat wel plaatsvinden voor en door de kinderen!
Een presentatie voor ouders en overigen zit er deze keer nog niet in !
Maar… er worden opnames gemaakt zodat u toch kunt kijken wat er allemaal plaats
heeft gevonden.
Open dag 21 okt. vervalt!
Omdat het Braamfeest gaat plaatsvinden op donderdag 21 oktober vervalt de Open dag!
U hoort nog van ons wanneer de 1e Open dag dan wel gaat plaatsvinden!
Drempelonderzoek groep 8.
Vandaag krijgen alle leerlingen van groep 8 de uitslag van het Drempelonderzoek mee naar huis.
Dit onderzoek hebben de leerlingen de afgelopen periode gemaakt op school. De uitslag geeft o.a. een
indicatie voor het vervolgonderwijs op het VO. Daarnaast geeft het de school en de leerling inzicht in de
onderdelen waar de komende periode nog aan gewerkt kan worden.
Tevens worden de resultaten met de leerlingen van groep 8 besproken. In het gesprek met
ouders in november komt de uitslag ook ter sprake. Mocht u als ouders evt. al direct een
vraag hebben m.b.t. de uitslag, neemt u dan contact op met Meester Maurice.
Fietsenkeuring groep 5 t/m 8.
Afgelopen dinsdag vond de jaarlijkse fietsenkeuring weer plaats voor groep 5 t/m 8.
Als de fiets goedgekeurd werd, leverde dat een ok sticker op. Fiets niet goedgekeurd, dan
werd op het “keuringsrapport” aangegeven wat er niet ok was.
Als school doen wij jaarlijks mee aan deze keuring omdat we verkeersveiligheid een belangrijk punt
vinden.

Belangrijke data:
- 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
Doe us dag 7/8 ?? Di 2 of do 4 nov??
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
Woe 10 nov: Informatieavond/voorlichtingsavond OBS Duiveland; onderwerp; Meer
gepersonaliseerd leren op OBS Duiveland m.m.v. RPCZ. Aanvang 19.30 uur
Do 11 en vrij 12 nov. Directie 2 daagse Obase, meester Jacco afwezig.
Vrij 19 nov: Nieuwsbrief 6

