
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 6, schooljaar 2021/2022.             Datum: 19 nov. 2021. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 6e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.  
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 3 december 2021. 
 
Verjaardagen: 

 
21 november  Nora Flikweert gr. 8 
26 november  Ziva Kuijten gr. 3 
27 november Liz Padmos gr. 4 
1 december Berend v/d Broek gr.1 
   James Flikweert gr. 2 
  
 

 
Algemeen. 
 
Corona update maatregelen enz. 
Het coronavirus steekt momenteel weer ernstig de kop op. Op dit moment zijn er veel besmettingen op de 
basisscholen, zowel landelijk als op ons eiland. Vandaag heeft Obase dan ook een directieoverleg gehad, 
hoe hier mee om te gaan. Mede vanwege het feit dat diverse scholen, al diverse groepen naar huis hebben 
moeten sturen, worden maatregelen op scholen verscherpt! 
Maandag ontvangt u hier sinds lange tijd weer een centraal schrijven over vanuit Obase. 
Voor nu geldt in ieder geval, houd afstand, blijft thuis bij klachten en ga testen. Op deze manier kunnen 
we wellicht voorkomen, dat de school dicht zou moeten of we groepen naar huis moeten sturen. 
 
Bespreekweek in de week van 22 t/m 25 november. Kort op terug n.a.v. mails team 
Volgende week vindt de bespreekweek over de eerste ontwikkelingen en vorderingen van uw zoon/dochter 
weer plaats. Gezien de huidige corona maatregelen enz. gaat dit weer strenger dan de vorige keer. 
Dat betekent dat zo het er nu voorstaat, de gesprekken weer zo veel mogelijk digitaal moeten worden 
gevoerd. Dat betekent dat de eerder gemaakte afspraken hoogstwaarschijnlijk gewijzigd gaan 
worden!!  
 
Schoenen zetten voor Sinterklaas! 
Sinterklaas heeft aangegeven dat alle kinderen hun schoen mogen zetten op school en wel op 
donderdag 25 september. Dus wilt u allemaal zorgen dat er in ieder geval een schoen op school kan 
blijven aanstaande donderdag. Wellicht wordt er op school ook wat gemaakt……maar beter 2 schoenen 
dan niets. 
 
Groep 1-2. 
De Sint is weer in het land. Een feest waar de kinderen enorm van genieten.  
De kinderen zingen liedjes, spelen in de Sint en Piet hoek, tellen pepernoten, delen (nep) cadeautjes uit 
en leren de pietendans. Van klei maken ze de letter S van Sint en de P van Piet.  
Het thema wonen wordt deze week afgerond. Een van de lessen ging over Pompom die ging verhuizen. 
Zijn spullen moesten worden gesorteerd worden. Hij had kleding, speelgoed, keuken- en douchespullen. 
En daarna de dozen verhuizen. (Zie foto s). Volgende week beginnen we aan het thema 
uitvinden.  
Juf Cherinda van de bibliotheek kwam een leuk boek over eekhoorntjes voorlezen. We 
hebben een vlinder boompje geplant. Zo wordt het plein steeds een beetje groener.  
Dinsdag zijn we begonnen met het schoolfruit. Iedereen proefde van de ananas. Sommige 
kinderen hadden het nog nooit gegeten. De meeste kinderen vonden het heerlijk, lekker zoet! 
Ook van de appels werd goed gegeten.  
Tot slot…Volgende week is bespreek week en gaan wij in gesprek over uw kind. We hopen 
u  te zien. Tot dan. 
 
 
 

 



Groep 3-4. 
Het was een pittig weekje, deze week. Veel zieke kinderen, dat is altijd jammer, maar de meesten 
hebben zin om thuis hun werkjes te doen, dus het zijn wel bikkels hoor!  
We hopen dat jullie volgende week weer terug zijn, anders moeten we jullie zo lang missen...Deze week 
zijn we begonnen met het schoolfruit. Dit was voor sommigen lekker en anderen vonden het minder.  
Een aantal kinderen was gelukkig stoer genoeg om het te proberen, soms was het al lang geleden dat 
ze zoiets hadden geproefd. We hebben ook uitgelegd, dat je smaak moet wennen en dat je het vaker 
zou moeten eten om het te lusten en dan leer je het lekker te vinden.  
We willen u toch nog eens vragen om geen snoep of koek mee te geven naar school, er zijn andere 
producten, die ook lekker en gezonder zijn.  
In groep 3 zijn we weer een stukje verder met lezen, alweer kern 3 af! Nog even en de kinderen kunnen 
alles lezen. Stimuleer uw kind thuis ook door samen een leesmoment te kiezen op de dag/ avond. Lees 
voor, lees samen of laat u voorlezen, gezellig en een fijne extra training voor uw kind.  
De kinderen, die veel moeite met leren lezen of met het tempo hebben worden in onze 
groep elke dag door één van de juffen extra begeleid. Ze krijgen 15 minuten meer les en 
oefening m.b.t. datgene, waar ze veel moeite mee hebben.  
Deze week zijn we begonnen met de echte rekensommen. Nog wel met tekeningen erbij 
en met pijlentaal, maar het ziet er al als het echte werk uit!  
In groep 4 zijn we bezig met het leren van de tafels. Binnenkort ook met huiswerk en 
overhoring.  
U krijgt daarvan een mail. Ook in deze groep hebben we het eerste leesboek uit. Er zijn 4 klassikale 
leesboeken voor een heel jaar. De verwerking doen de kinderen in 2-tallen op hun eigen niveau. Lezers die 
nog veel moeite hebben met het tempo of het begrip, worden begeleid door een juf, de anderen kunnen 
het al heel zelfstandig.  
Deze week was juf Lenneke van de bieb er weer, fijn , die extra leeslessen. Uw kind kan gratis lid 
worden bij de bibliotheek en onder schooltijd op woensdag de boeken ruilen, onder toezicht. 
Nou we gaan spannende tijden tegemoet, Sint komt eraan en die reis heeft nogal wat haperingen... we 
hopen ( eigenlijk weten we dat wel zeker) dat alles goed komt, zoals ieder jaar! 

 
Groep 5-6.   
Vorige week hebben we lootjes getrokken in de klas. Wat vond iedereen het weer 
spannend! De bedoeling is dat iedereen een cadeautje koopt van ongeveer 5 euro voor 
degene die op het getrokken lootje staat.  
Je maakt een mooie surprise waar je het cadeautje in verstopt (geen viezigheid!) en je 
maakt er een gedichtje bij (niet gekopieerd en geplakt van internet).  
Op vrijdag 3 december gaan we ze uitpakken. We zijn heel benieuwd! 
 
Denken jullie nog aan de werkstukken? Op vrijdag 17 december moeten ze ingeleverd 
worden.  
Er moet in: voorkant, inleiding, inhoudsopgave, 5 hoofdstukken, slot en bronvermelding (zie 
papier dat eerder is meegegeven). 
De eerste werkstukken zijn al binnen! Je mag tussendoor altijd even laten zien en checken  wat je al hebt 
gedaan aan je werkstuk. Succes! 
Maandag 15 november wordt de tafel van 5 afgenomen in groep 5. 
 
Groep 7-8. 
RGO bezoek! 
We zijn vorige week donderdag naar de RGO in Middelharnis geweest. Het was heel leuk, maar we 
moesten wel al om kwart voor acht ’s ochtends weg…….supervroeg!  
We hebben veel verschillende dingen gedaan, zoals pannenkoeken bakken, muziek en aardrijkskunde.  
De pannenkoeken mochten we opeten! Tussen de middag kregen we ook nog een 
broodje kroket en dat was ook erg lekker. De groeten van William, groep 8. 
 
Sinterklaas. 
Vorige week hebben we lootjes getrokken voor Sinterklaas. Het is de bedoeling dat 
alle kinderen een surprise maken, met daarbij een gedicht en een cadeautje 
(maximaal €5,-). Surprises die klaar zijn mogen vanaf maandag 29 november in 
de hal neergezet worden, maar ze dit hoeft niet, als ze er maar op vrijdag 3 
december zijn! We zijn benieuwd naar alle creaties!  

 



Stagiair Stefan stelt zich voor! 
Zal ik mezelf even voorstellen? Mijn naam is Stefan van den Boogert, ik volg de opleiding 
onderwijsassistent op het Albeda in Middelharnis, inmiddels het tweede leerjaar. Ik ben 
aanwezig op de maandag en dinsdag. In mijn vrije tijd loop ik graag hard, en ben ik graag 
aan het werk bij mijn bijbaan in de Jumbo. 
Mocht u nog meer willen weten, dan kunt u mij altijd even aanspreken!  

Groet Stefan. 

Bericht afgelasting Pieter Zeeman Experience! 
Onze school heeft bericht gehad van de Pontes Pieter Zeeman, dat de experience lessen niet 
doorgaan vanwege de Corona opleving! 
Ouders en kinderen die zich op hebben gegeven krijgen automatisch bericht vanuit de 
Pontes zelf! 
 
Belangrijke data:   

- Ma 22 t/m Do 25 nov: Bespreekweek alle groepen; zie ook hierboven 
- Ma 29 nov: Surprises mogen mee naar school; groep 5 t/m 8 
- Di 30 nov: Ouderraadvergadering; online!! 
- Di 30 nov: Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs m.m.v. Pontes Zierikzee, afgelast komt 

alternatief voor   
- Woe 1 Bibliotheek bus op Nieuwerkerk/School 
- Vrij 3 dec: Sinterklaasviering op school 
- Vrij 3 dec: Nieuwsbrief 7 
- Ma 6 dec: GMR vergadering 2 Obase 
- Woe 15 Bibliotheek bus op Nieuwerkerk/School 
- Do 16 dec: MR Vergadering  
- Vrij 17 dec: Nieuwsbrief 8 
- Do 23 dec: Kerstviering OBS Duiveland  
- Vrij 24 dec: Start Kerstvakantie om 12.00 uur  

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

- Pontes Nieuwsbrieven; over Nieuwbouw, activiteiten en onderwijsvorm 

https://myalbum.com/album/gekMwSfHLTJn

