Nieuwsbrief 4, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 22 okt. 2021.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 4e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 5 november 2021.
Verjaardagen:
23 oktober
24 oktober
29 oktober
2 november

Frederique van den Broek gr. 7
Malou Kuijten gr. 6
Mourad Kadkoui gr. 8
Tim Bouwman gr. 5

Algemeen.
Braamfeest algemeen.
Donderdag vierden we het jaarlijkse Braamfeest, dit jaar m.m.v. “Bandevent”.
Alle groepen zijn aan de slag gegaan met een land (China, Brazilië, Mexico en Spanje)
en een bepaald liedje rond dat land.
In de groepen maakten we allemaal materialen die ook uit die landen kwamen.
Tussendoor heeft de ouderraad nog geholpen en getrakteerd.
Tussen 13.30 en 14.00 uur presenteerden de groepen hu, act aan de andere groepen, dat
zag er goed en gezellig uit.
Wederom kijken we terug op een geslaagde dag, volgend jaar hopelijk weer gewoon met publiek.
(zie onderaan de fotolink en filmlink!)
Herfstvakantie!
Volgende week een weekje vrij!! De herfstvakantie van maandag 25 t/m
vrijdag 29 okt. komt er aan.
Dus vanmiddag om 14.15 uur uit en de vakantie begint.
Iedereen een fijne vakantie gewenst!!
Groep 1-2.
We zijn begonnen met het thema Wonen. Het verhaal heet: Het huis van giraf. Het gaat over twee
vrienden. Giraf woont in een heel groot huis aan de rand van het bos en kangoeroe woont in een klein
gezellig huisje in het bos bij een klein meertje. Giraf vindt zijn huis veel te groot, hij heeft er veel werk
en woont alleen. Kangoeroe is blij dat hij een huisje heeft maar eigenlijk is het te klein. Kangoeroe
besluit om bij giraf te gaan wonen zodat ze alles samen kunnen doen en zijn huisje wordt hun
vakantiehuisje! Giraf vindt dat een heel goed idee. Hij zegt: je bent een geweldige vriend! Enkele
woorden die bij het thema horen zijn: het adres, het huisnummer, de brievenbus, de zolder, de vloer,
de woonboot, het paleis, de flat, de stad, de caravan enz.
We hebben met een zoekkaart de omgeving van school bekeken en konden veel dingen aankruisen zoals:
het rijtjeshuis, het vrijstaand huis, de twee onder een kap woning, de kerk, het straatnaambord, de
deurbel enz.
Donderdag was het Braamfeest en we werkten over China, we hebben filmpjes bekeken
over de Chinese muur, over hoe chinezen eten, welke kleding traditioneel is en we
hebben Chinese hoedjes gemaakt. Op de wereldkaart die in de klas hangt hebben we
bekeken waar China ligt en hoe groot het land is. Daarmee vergeleken is ons landje heel
klein!
Gisteren hebben we het Braamfeest gevierd. De kinderen en ook wij hebben enorm
genoten. Meester Hans leerde ons een mooi lied over China wat we aan het eind van de
dag lieten horen aan alle kinderen van onze school. We keken ook naar de muziek die de
andere groepen maakten. Kortom zeer geslaagd.
Tot slot… Fijne herfstvakantie allemaal!

Groep 3-4.
We zijn nog een poosje met de Kinderboekenweek aan de slag geweest.
We tekenen en knutselen over beroepen en horen van elkaar wat de kinderen later willen worden.
Lisa en Kenzo hebben dat bij ons verteld.
Deze week hadden we de voorleeswedstrijd, iedereen heeft geluisterd naar de verhalen en de
kinderen van groep 3/4 kunnen bijna niet wachten tot ze ook mee mogen doen.
We oefenen zelf natuurlijk ook in de klas met voorlezen, dagelijks zijn er voorlezers bezig en ook dan zijn
we daar heel trots op!
Groep 3 heeft kern 2 van lezen alweer af en we toetsen dan of het goed genoeg gaat. Juf Gwen en juf
Simone oefenen bijna dagelijks met de kinderen waarbij het nog niet zo vlot gaat. Een extra
leesmoment voor wie het nodig heeft, dus dat is heel fijn.
Groep 4 is ook al met de laatste lessen van het leesboek bezig en elke week met nieuwsbegrip, dat is
actueel nieuws, waar een les van wordt gemaakt. Leuke lessen, waar u vast weleens wat van hoort.
Ook juf Lenneke van de bieb is weer een boek komen voorlezen, vooral om het lezen te
stimuleren, de kinderen genieten ervan!
Donderdag hebben we het Braamfeest gevierd, met muziek en dans en een echte
voorstelling op het eind. Wij hadden Mexico als onderwerp. We hebben bloemen,
sjerpen en cactussen gemaakt en je mocht je laten schminken.
Het was een hele gezellige dag en tussendoor was er tijd om te spelen. Ook kwam de
ouderraad een hapje en een drankje brengen, lekker!
Voor nu een fijne vakantie gewenst allemaal en tot volgende week.
Groep 5-6.
En zo is het alweer herfstvakantie. Wat is deze eerste periode van het schooljaar snel gegaan.
Wij zijn trots op onze klas. Er wordt hard gewerkt en de sfeer is goed.
Er hebben 16 kinderen meegedaan aan de voorleeswedstrijd in de klas. Het was leuk om iedereen te horen
voorlezen. Best spannend, maar heel goed gedaan. Nogmaals compliment voor
iedereen. Elin en Sylvie waren door naar de volgende ronde en hebben op het podium voor
de hele school voorgelezen.
Ook hebben we erg genoten tijdens het Braamfeest.
Spanje was het thema in onze klas. We hebben waaiers, rozen en castagnetten
geknutseld en natuurlijk was er muziek en dans. Wij hadden een flamenco optreden
ingestudeerd. Erg leuk om alle kinderen zo enthousiast te zien meedoen.
Kortom: een zeer geslaagde dag.
We wensen jullie allemaal een hele, fijne herfstvakantie toe.

Hieronder allerlei reacties van leerlingen uit onze groep m.b.t. alle activiteiten…

Ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd. In de klas las ik precies voor op de dag voor dat we in de
hal gingen. Maar ik had wel het hoogste van de klas en daardoor mocht ik wel door. Daar was ik
superblij mee. Toen ik naast het podium zat, toen had ik wel heel veel zenuwen.
Maar uiteindelijk toen ik las was het wel eigenlijk over. Toen was ik niet eerst, maar dat maakt ook niet
heel veel uit. Het gaat niet om het winnen, maar ik heb het wel superleuk gehad. Ik ben derde van de
hele school geworden.
Van: Elin
Ik vond het meedoen aan de voorleeswedstrijd heel spannend. Ik heb gelezen uit ‘de waanzinnige
boomhut van 91 verdiepingen’. Ik heb vrijdag voorgelezen in de klas en woensdag was de finale. Toen
ik daar zat voor de hele school vond ik het wel heel spannend. Ik vond het heel leuk om mee te doen en
ik denk dat ik de volgende keer weer mee ga doen. Van: Sylvie
Ik vond het voorlezen in de klas heel erg leuk. Maar ik vond het ook nog spannend. Toen ik er zat vond
ik het heel erg leuk, Ik heb gelezen uit ”De dieren gaan los”. Volgend jaar wil ik nog een keer
meedoen. Van: Thijs
Ik vond het wel erg leuk om voor te lezen in de klas. Maar ik was wel een beetje zenuwachtig, omdat
ik op de maandag al gelijk ging. Daarom las ik ook wel veel foute woorden. Ik weet wel dat ik het beter
kan. Ik las voor uit “het geheim van de blote vakantie”.
Van: Esmee
Dit stukje is van Emmelie van de Zande en Twan. We vonden het Braamfeest leuk om te doen.
Ik vond het dansen ook heel leuk. De jongens moesten heel stoer doen en je moest goed de noten van
de gitaar spelen. De meisjes moesten heel mooi en charmant dansen en ze hadden ook castagnetten.
We vonden het ook heel leuk om naar de anderen te kijken. De meneer was ook heel aardig.

Het Braamfeest was leuk. Het was leuk de meneer van de muziek er was. Het was ook leuk om
muziek te maken. Het land was over Spanje. Het was ook leuk om te knutselen. We hebben een bloem,
een castagnette en een waaier gemaakt. We vonden groep 8 leuk van muziek maken, maar wel
superhard. Van: Aya en Keano Manni
We vonden het Braamfeest leuk en gezellig. Het was ook leuk dat iedereen erbij was. Het was leuk dat
we gitaar gingen spelen en dat we veel konden knutselen. Het was ook nog leuk dat we even met de
blokken en de lego konden bouwen.
Van: Alexander en Kyanno Meijer
Groep 7-8.
De burgemeester op bezoek!

Ik vond het erg leuk omdat de burgemeester veel vragen heeft beantwoord. Het was ook een eer dat de
burgemeester kwam want het is toch een soort van de president van Schouwen-Duiveland en de
burgemeester heeft erg weinig tijd voor om op bezoek te komen bij ons. De vragen die aan hem zijn gesteld
waren ook erg interessant, we kregen op alle vragen een goede antwoorden. De burgemeester heeft ook
veel dingen verteld die ik nog niet wist zoals: Als burgemeester bepaal je eigenlijk heel weinig, dat doet de
gemeenteraad voor je. Ook zijn er nog vragen gesteld over de kinderburgemeester zoals: Wat verwacht je
van een goede kinderburgemeester. Daarop was zijn antwoord: Dat je een goed standpunt hebt en goed
kan improviseren. Geschreven door Jax Dooge.
Voorleeswedstrijd!
Je moet een boek uitzoeken en daar een stukje uit voorlezen. De titel, schrijver en
illustrator moet je ook niet vergeten. En ook nog een stukje vertellen waar het boek
over gaat. Dan ga je in de klas voorlezen nadat je hebt geoefend. Dat is al spannend
genoeg. Daarna gaan al de kinderen stemmen. Dat gaat zo : je pakt een kladblaadje
schrijft twee namen uit groep zeven en twee namen uit groep acht. Dan ga je in de hal
voorlezen. Echt je zenuwen! Heel de school zit daar!!
En als je eerste wordt krijg je een boekenbon van vijftien euro en ben je heel blij.
Daarna ga je door naar de volgende ronde. Dat is voor heel Schouwen - Duiveland! En dan voel je pas echt
de zenuwen. Van de voorleeskampioen van de school: Frédérique.
Braamfeest OBS Duiveland.
Aan het begin van de dag gingen sommige kinderen een T-shirt beschilderen en anderen gingen een
vlag van Brazilië maken. Later op de dag gingen we muziek maken. Twee kinderen moesten met
een Sudo (een soort grote, luide trommel) en andere kinderen moesten met een tamborim en
andere moesten met een agogô en sommige kinderen met shakers. En aan het eind van de dag
mocht iedereen nog optreden.
Ik vond het zelf een leuke dag omdat er veel te doen was.
Door Hugo Babijn, groep 8
Fietsenkeuring op school.
Vorige week kwamen er mensen van VVN fietsen keuren. Iedereen moest zijn of haar fiets meenemen, om
te kijken de fietsen veilig waren. Gelukkig waren de meeste fietsen in orde.
Groet Dave.
Belangrijke data:
- Ma 25 okt t/m vrij 29 okt.: HERFSTVAKANTIE
- Ma 1 nov: Doe us dag Groep 7/8 definitief, vindt plaats onder schooltijd.
- 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
- Optioneel!!: 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.
- Woe 17 nov: Bibliotheekbus op Nieuwerkerk/school
- Vrij 19 nov: Nieuwsbrief 6
- Ma 22 t/m Do 25 nov; Bespreekweek alle groepen; nadere informatie volgt!

Foto’s:
Groep 5, 6, 7, 8 diversen: https://myalbum.com/album/nY2L4HHZfAXkGr
Braamfeest: https://myalbum.com/album/VetpZBcBHjjCEZ
Video Braamfeest; beveiligde You Tube omgeving: https://youtu.be/Fjm4TbOISgw
Voorleeskampioen: https://myalbum.com/album/FEiHxA5dyxze4Y
Groep 1 2: https://myalbum.com/album/t4BPZhuoqv2CBM
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
-

Schoolontbijt brief; informatie over het schoolontbijt van as. 5 nov.
4 daagse Zwemmen Laco
Halloween flyer; griezelen en wandelen
SMWO flyer; activiteiten in de Herfstvakantie

