Nieuwsbrief 5, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 5 nov. 2021.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 5e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 19 november 2021.
Verjaardagen:
7 november
8 november
9 november
10
11
15
16

november
november
november
november

Fenna Scheele gr. 6
Saphira Keekstra gr. 7
Sophie Boender gr. 4
Siebe Wind gr. 8
Bartel Heutink gr. 7
Benjamin Deurloo gr. 6
Britt van ’t Hoff gr. 6
Rosa van het Hoofd gr. 1(nieuwe lln)

Algemeen.
Informatieavond woensdag 10 november geannuleerd !
In de vorige nieuwsbrief heeft u in het overzicht met data kunnen lezen dat er misschien een
informatieavond zou plaatsvinden op woensdag 10 november.
Inmiddels is besloten om onder de huidige coronamaatregelen en ontwikkelingen deze niet door te
laten gaan. Grote groepen ouders in de school is nog steeds niet wenselijk gezien Corona, en we
zouden het heel spijtig vinden dat misschien door zo’n avond de besmettingen op en rond de school
zouden toenemen.
We kiezen er dus wederom voor om, net als vorig jaar, u via de mail, in ieder geval de juiste
groepsinformatie enz. toe te zenden.
Bespreekweek in de week van 22 t/m 25 november.
Binnenkort vindt de bespreekweek over de eerste ontwikkelingen en vorderingen van uw zoon/dochter
weer plaats. Gezien de huidige corona maatregelen enz. gaat dit weer op dezelfde manier als vorige keer.
Dat betekent dat u naar school mag komen( tot op heden) maar ook kunt kiezen voor een digitaal
overleg. Verdere informatie ontvangt u binnenkort vanuit de leerkracht van uw eigen kind.
Nationaal Schoolontbijt op OBS Duiveland.
Vanmorgen was het weer een gezellige start op school zo met het gezamenlijk ontbijten.
Iedereen heeft weer voldoende kunnen ontbijten door het aanbod van de stichting Nationaal
Schoolontbijt. Ook enkele ouderraadleden hebben geholpen en ook heeft de ouderraad de aanvullende
boodschappen verzorgd.
Al met al een goede en gezonde start van de dag !!(Zie ook de fotolink onderaan)
Fietsenstalling op orde houden!
Inmiddels gaan we weer met alle kinderen via “de achterkant van de school” naar binnen. Gelukkig maar.
Dat betekent echter ook dat het weer drukker is met fietsen in de
fietsenstalling!
En dus de oproep aan iedereen die op of met de fiets komt … Graag je fiets
netjes en zo stabiel mogelijk neer zetten en tijdens de pauzes uit de
fietsenstalling blijven!
Op deze manier vermijden we omvallen van fietsen en de evt. daarbij
komende schade aan de fietsen.
Ouders/verzorgers wilt u dit ook nog eens met uw zoon/dochter bespreken?
Groep 1-2.
Na een lekkere herfstvakantie zijn we weer verder gegaan met het Thema wonen.
Er zijn mooie lego huizen gebouwd voor het dorp.
De oma van Pompom had foto’s gestuurd over de voordeuren die ze allemaal op vakantie zag.
Wij hebben een mooie voordeur voor Pompom, Zoem zoem en onszelf gemaakt. U begrijpt dat was
meetwerk.

We hebben Rosa mogen verwelkomen. Zij komt binnenkort in groep 1.Welkom op school.
Met de Kanjertraining zijn we net voor de vakantie begonnen en horen verhalen over
tijgers, konijnen, apen, vlerken en Max.
Een heerlijk ontbijt was vanmorgen voor ons klaargezet. Jammie. Wat kunnen de
kinderen eten. En ook veel proeven van wat we niet kennen. Super.
Gelukkig hadden we hulp van de ouderraad. Dank jullie wel.
Groep 3-4.
Na een week vakantie zijn we weer met frisse moed van start gegaan. Deze week hadden we meteen
2 extra activiteiten. Op donderdag hadden we voor de tweede keer een gastles van Lenneke. Zij werkt
in de bibliotheek en geeft de komende periode een aantal lessen die te maken hebben met boeken en
lezen. Dit doen we ook om het lezen te promoten en het gebruik van de bibliotheek te stimuleren. Dus is
uw zoon of dochter nog geen lid dan kun je hem of haar daarvoor opgeven. Het lidmaatschap voor de
bibliotheek is gratis voor kinderen.
Vandaag zijn we de dag gestart met het schoolontbijt. We hebben heerlijk gegeten en ondertussen
geleerd waarom het belangrijk is om te ontbijten voordat je aan de dag begint. Vervolgens zijn we met
volle buiken aan de slag gegaan.
Bij rekenen heeft groep 4 deze week kennis gemaakt met herhaald optellen en het begin van de
keersommen. Binnenkort krijgen ze hiervoor ook regelmatig huiswerk mee. Houdt de mail en
nieuwsbrief dus goed in het oog!
Tot slot hebben we weer regelmatig leerlingen waarvan de koptelefoon stuk is. Wilt u ervoor
zorgen dat uw zoon of dochter zo spoedig mogelijk een nieuwe meekrijgt naar school.
Deze worden namelijk dagelijks gebruikt. Alvast bedankt!
Groep 5-6.
Vanochtend hebben we genoten van een ontbijt op school. Dit in het kader van het nationale
schoolontbijt.
We hebben aandacht besteed aan hoe belangrijk het is om te ontbijten voordat je naar school gaat en wat
houdt een gezond ontbijt dan in.
Maandag 8 november vindt de Engels toets van blok 2 plaats.
Verder wordt op die dag de tafel van 4 afgetoetst in groep 5.
Afgelopen week hadden we weer een klokken les in groep 5. Het valt ons op dat dit nog voor veel
kinderen erg lastig is.
Het helpt om hier thuis ook aandacht aan te besteden. Het gaat dan om de analoge en digitale klok.
Dit geldt ook voor de kinderen uit groep 6.
5 december komt alweer naderbij. In groep 5-6 trekken we lootjes en maken een surprise en
gedicht, vandaar dat de kinderen maandag 8 november hun lootje mee naar huis krijgen.
Het is de bedoeling dat ze hun verlangens ( 5 euro) hierop invullen en het lootje weer mee terug naar
school nemen.
Woensdag 10 november gaan we dan lootjes trekken.
Groep 7-8.
Doe-us dag!
Afgelopen maandag was de “Doe-us”-dag. Groep 7/8 ging naar twee museums.
Eerst gingen we naar Brusea in Bruinisse en daarna naar het Stadhuismuseum in Zierikzee.
Bij Brusea gingen we eerst bolussen bakken en daarna hadden we drie groepjes gemaakt.
Elk groepje ging wat anders doen. Een groepje ging naar het vissershuusje, een ander groepje
ging knutselen en het laatste groepje ging een quiz doen.
In het vissershuusje kreeg je een boekje met opdrachten en die moest je maken met behulp
van spullen in het vissershuusje. In het vissershuusje woonden vroeger 10 personen, 8 kinderen
en een vader en een moeder.
Bij het knutselen mocht je iets maken met allemaal verschillende schelpen, zoals
mosselzaad, mossels en gewone schelpen. En je mocht ook op een Sint Jacobsschelp schilderen.
We hadden ook een quiz over mosselen, bijvoorbeeld: Hoe oud moet een mossel zijn voordat je hem op
kan eten? Zulke vragen kregen we.
Nu gaan we vertellen over het Stadhuismuseum. In het stadhuismuseum werd de groep in tweeën
gesplitst. Groep 7 was een groep en groep 8 was een groep. Groep 7 ging eerst schilderen en groep 8 ging
eerst opdrachten maken. Bij het schilderen moest je je vriend of vriendin schilderen en bij de opdrachten
moest je vragen beantwoorden over de schilderijen die in het museum hangen. Die opdrachten waren
bijvoorbeeld: Hoe heet de schilder van dit schilderij? Het waren allemaal vragen over de schilderijen.
Geschreven door Jade en Lieke.

Lootjes trekken voor Sinterklaas
Het al weer bijna zover……… Maandag krijgen de kinderen allemaal een lootje.
Deze mogen ze thuis invullen en uiterlijk woensdag weer mee naar school nemen, want dan gaan we de
lootjes trekken! Het is de bedoeling dat de cadeautjes niet meer dan €5,- kosten en dat iedereen een
surprise en een gedicht maakt. Verdere details worden volgende week in de klas besproken. De
Sinterklaasviering wordt dit jaar gehouden op vrijdag 3 december.
Belangrijke data:
- Woe 10 nov: Informatieavond/voorlichtingsavond OBS Duiveland;
Vervalt tot nader bericht i.v.m. Corona
- Woe 10 en do 11 nov: Directie 2 daagse Obase, meester Jacco afwezig.
- Woe 17 nov: Bibliotheek bus op Nieuwerkerk/school
- Vrij 19 nov: Nieuwsbrief 6
- Ma 22 t/m Do 25 nov: Bespreekweek alle groepen; zie ook hierboven
- Di 30 nov: Ouderraadvergadering
- OPTIONEEL: Di 30 nov: Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs m.m.v. Pontes Zierikzee
- Vrij 3 dec: Sinterklaasviering op school
- Do 16 dec: MR Vergadering
- Vrij 17 dec: Nieuwsbrief 7
- Do 23 dec: Kerstviering OBS Duiveland
- Vrij 24 dec: Start Kerstvakantie om 12.00 uur
Foto’s:
Groep 1/ 2: https://myalbum.com/album/VmXSJK5UzEiXoN
Doe us dag; groep 7 en 8: https://myalbum.com/album/MZ6KD8nAHQYZTB
Schoolontbijt: https://myalbum.com/album/9Jm9YaV9whNC4w
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
-
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