Nieuwsbrief 7, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 3 dec.2021.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 7e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 17 december 2021.
Verjaardagen:
5 december

Hidde van Loon gr. 5

Algemeen.
Corona update maatregelen enz.
Hallo allemaal,
Bij deze weer de laatste aanvullingen m.b.t. de Coronamaatregelen.
-In de bijlagen de laatste versies van de beslisbomen die gebruikt worden door school en dus ook
voor ouders/verzorgers helpen bij bepalen, school gaan of niet!
-Preventief zelftesten; Op advies van het OMT wordt het dringend advies voor preventief
zelftesten uitgebreid. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en ál het personeel op scholen
geldt: Graag twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders
of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de leerling of het personeelslid (en de rest van het
huishouden) in quarantaine en laat zich testen in de GGD-teststraat.
Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Alleen voor mensen die
korter dan 8 weken geleden een coronabesmetting doormaakten, geldt dit testadvies niet.
Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Zowel voor personeel als voor de leerlingen!
Wij doen echter een dringend beroep op u om met uw kind gebruik te maken van de zelftesten, zodat het
onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. Dit is in het belang van uw kind, zijn/haar klasgenoten, van
het onderwijspersoneel en ook van u als ouder/verzorger.
-Beschikbaarheid zelftesten; Alle scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs ontvangen in
principe in de week van 6 t/m 10 december een basisvoorraad zelftesten voor leerlingen. Vlak voor de
kerstvakantie zal er nog een tweede levering plaatsvinden die genoeg voorraad moet geven tot en met
enkele weken na de kerstvakantie.
De zelftesten worden mee naar huis gegeven; er zullen dus geen zelftesten door school bij
leerlingen worden afgenomen. Voor leerlingen uit groep 6,7 en 8 en hun ouders/verzorgers zal dit
even wennen zijn. In de meeste gevallen zullen de ouders/verzorgers de test bij hun kind afnemen;
Sommige kinderen zullen het na een paar keer zelf kunnen onder begeleiding.
Wordt vervolgd…
Bespreekweek in de week van 22 t/m 25 november, achter de rug.
En toen moest alles in eens weer online of via de telefoon…
Maar gelukkig hebben we dat met z’n allen al meer gedaan in de voorgaande periodes.
Op deze manier kon de bespreekweek toch gewoon doorgaan en bent u als ouders/verzorgers
weer bijgepraat over uw zoon of dochter.

Sint op school geweest vandaag !
Corona of niet, Sint komt “altijd langs”, weliswaar geen aankomst, maar gelukkig wel een viering
met de kinderen, cadeautjes en surprises. Op gepaste afstand, ieder binnen en met de eigen
groep! Zodoende kon er toch een feestje worden gevierd. Onderaan de nieuwsbrief in ieder geval
al de eerste foto’s. Het was al met al een geslaagde Sinterklaasmorgen!
Kerstviering alvast kort.
De Kerstviering op school staat gepland op donderdag 23 december.
Door de laatste Coronamaatregelen gaat dit echter niet meer
plaatsvinden in de avonduren tussen 17.00 en 19.30 uur.
Ook voor deze viering geldt dat we deze “gewoon” door willen laten gaan,
wel in aangepaste vorm. U wordt ook hier wederom over geïnformeerd.
Groep 1-2.
We zijn helemaal klaar voor de Sint. De klas is versierd, dansjes geoefend en de werkjes zijn zo goed als
klaar. Wat hebben we gemaakt?: Een Pieten portret, de stoomboot, een rijmboekje, werkbladen , een
slinger met gestempelde namen voor de Sint en Sint mutsen.
We hebben de lange versie van “Piet ging uit fietsen” geoefend voor de Sint. Alle kinderen doen er
aan mee. We zullen het in de hal aan de Sint laten zien.
Het is wel weer even wennen met de nieuwe corona maatregelen.
Super trots te zeggen dat de kleuters er niet over klagen, maar gewoon doen wat er moet gebeuren.
Met blokjes, grote blokken, poppetjes en spiegels hebben we gespiegeld. In de
spiegel van je buurman kon je zien waar het poppetje stond. Achter het grote blok
zet je je eigen poppetje neer. Haal het grote blok weg en kijk of de 2 poppetjes
over elkaar staan.
We hebben getallen gesplitst. Dit door middel van (nep) pepernoten in de
schoorsteen te gooien en te kijken hoeveel in elk van de 2 bakjes kunnen vallen. 4
kan je splitsen in 2 en 2 , maar ook in 3 en 1 etc.
Als we de Sint uitwuiven gaan we langzaam over in de Kerst.
Hoi, ik ben Lincy Brouwer, ik ben 16 jaar en woon in Zierikzee samen met mijn
ouders en mijn broertje van 12. Mijn hobby is hockeyen. Ik ben de keeper van mijn
team, ik hockey zelf al 10 jaar. Sinds dit jaar geef ik 2 keer in de week training aan
een meisjes team ME8, dit doe ik met heel veel plezier. Ook kan je mij vinden bij de
Hema, ik werk daar nu bijna 3 jaar met veel plezier.
Dit jaar heb ik mijn mavo diploma gehaald en ben ik gestart met de opleiding
onderwijsassistent niveau 4. Deze opleiding volg ik in
Middelharnis op het Albeda. De opleiding duurt 3 jaar en
daarna wil ik graag door naar de Pabo. Ik ben superblij dat ik dit jaar op deze
school stage mag lopen. Ik loop stage op donderdag en vrijdag bij juf Astrid in
groep 1/2. Ik heb hier ontzettend veel zin in en ben enorm benieuwd hoe ieder
kind zich op zijn of haar eigen manier ontwikkelt.
U zult mij vast wel een keer zien op het plein. Tot snel!
Groep 3-4.
Wat zijn we blij dat we nog naar school mogen gaan. Wel letten we natuurlijk
weer extra goed op de hygiëne. Gelukkig zijn we dat allemaal gewend dus het omschakelen kostte niet
veel moeite. Ook alle oudergesprekken hebben digitaal plaatsgevonden. Wij hebben het ervaren als fijne
gesprekken. Mocht er toch nog iets zijn wat wij moeten weten kunt u ons bellen of mailen.
Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen we schoolfruit in de ochtendpauze. Toch
zien wij soms dat kinderen dan andere dingen eten dan fruit of groente als ze niet lusten
wat ze van ons krijgen. Wij zouden het fijn vinden dat iedereen op dinsdag, woensdag
en donderdag een gezonde pauzehap bij heeft zoals groente, fruit of brood. Liever dan
dus geen koeken aangezien wij het gezond eten willen promoten en onder de aandacht
willen brengen. Wilt u ons daar een handje bij helpen en iets gezonds meegeven? Alvast
bedankt!

Groep 3 is de afgelopen weken bezig geweest bij rekenen met sommen en het werken met het rekenrek.
Ook hebben we weer 5 nieuwe letters geleerd en hebben daarmee bijna kern 4 afgerond. Ook het
schrijven van woordjes gaat steeds beter.
Groep 4 heeft deze week voor de eerst keer huiswerk meegekregen om de tafels te leren. Iedereen heeft
de toets goed gemaakt en daarmee een sticker verdiend in een echt tafelpaspoort. Iedere keer als er een
nieuwe tafel wordt getoetst kan er een sticker bijkomen.
Helaas waren er een aantal kinderen die het huiswerkboek niet ingeleverd hebben op school.
Wilt u ervoor zorgen dat dit altijd uiterlijk donderdag weer op school is? De komende week overhoren
wij de tafel van 1. Oefenen dus maar weer!
Vandaag hebben we genoten van een gezellig Sinterklaasfeest. We hebben allemaal iets
gedaan voor Sinterklaas zoals zingen, dansen of iets vertellen over een huisdier of hobby.
Ook hebben we allemaal een mooi cadeau gekregen. Veel speelplezier en een gezellig
Sinterklaasweekend toegewenst!
Groep 5-6.
Vol verwachting klopt ons hart.......... Op dit moment staan alle surprises klaar om morgen uitgepakt
te worden.
Wat heeft iedereen weer goed zijn best gedaan! We hebben veel zin om ze uit te pakken en de
gedichten te lezen.
U kunt de foto's van deze dag bekijken bij deze nieuwsbrief.
Voor een knutselactiviteit hebben wij binnenkort wol nodig. Heeft u thuis nog wat liggen? Liefst: groen,
geel, oranje, goud.
Bij Faqta zijn we begonnen aan het thema "trucjes uit de natuur". We leren over het
planten- en dierenrijk en hoe de planten en dieren zich aanpassen aan hun omgeving.
Een leuk thema, waar iedereen enthousiast aan begonnen is.
Inmiddels druppelen de werkstukken binnen. Anderen zijn thuis nog druk bezig aan hun
werkstuk. 😅 Nogmaals: zijn er vragen, dan horen wij dat graag.
Groep 7-8.
Sinterklaas
3 december komt Sinterklaas bij ons op school. Groep 5, 6, 7 en 8 maken surprises. We gingen eerst
lootjes invullen, daar hadden we twee dagen de tijd voor. Op een woensdag gingen we de lootjes trekken.
Iedereen moest het geheim houden. We hadden drie en een halve week de tijd om te knutselen. Vanaf 29
november mochten we de surprises meenemen naar school. De materialen voor het knutselen mag je ook
op school lenen en de cadeautjes moeten ongeveer €5,- kosten. Groetjes van Lieke en Jade.
Gastles preventie groep 8
Op maandag 6 december komt de grote, gele schoolbus weer langs op school. In deze bus krijgen de
kinderen van groep 8 een gastles over energydrank, alcohol en roken enz., erg interessant!
Belangrijke data:
- Ma 6 dec: GMR vergadering 2 Obase
- Woe 15 Bibliotheek bus op Nieuwerkerk/School
- Do 16 dec: MR Vergadering, online
- 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/AbPLwFbZXZ22eD
Sinterklaas: https://myalbum.com/album/eT54PyKCLZLLtk
Groep 5/6 Pietengym: https://myalbum.com/album/KFLSwzpTegWMVw
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
-

Beslisboom Corona; laatste versie!
Herhaling Informatieavond groep 8 Pontes Zierikzee

