Nieuwsbrief 8, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 17 dec.2021.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 8e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 14 januari 2022.
Verjaardagen:
21 december
22 december
28 december
2022
1 januari
4 januari
12 januari

Jessica Wallace gr. 4
William van Klinken gr. 8
Lotte Wijnen gr. 3
Maud Ijzenbrandt gr. 3
Aya Hasso gr. 5
Jaloe van ’t Hof gr. 5
Hugo Babijn gr. 8
Rosalie Babijn gr. 8

Algemeen.
Corona update maatregelen enz.
Tsja, de school gaat dicht, vakantie begint eerder, we hebben een soort deja-vu met vorig jaar!
We hopen dat iedereen de opvang kan regelen, maar vooral dat we op 10 januari weer gewoon door
kunnen gaan met “gewoon school”.
Volgende week is er wel noodopvang, daar heeft u eerder al bericht van ontvangen.
Verder geen nieuws behalve wat al eerder is gecommuniceerd.
Gelukkig hebben we vandaag wel lekker kunnen lunchen op school, met dank aan de Ouderraad, die
wederom snel een alternatief in elkaar knutselde.
Kerst- en Nieuwjaarsgroet.
We wensen alle leerlingen, ouders/verzorgers, andere betrokkenen en bekenden
van OBS Duiveland ondanks Corona, toch een heel fijne vakantie, goede
kerstdagen en een mooie start van het nieuwe jaar. Tot ziens in 2022!!
Groep 1-2.
Helaas heeft de regering besloten om de scholen een week voor de kerstvakantie te sluiten maar we
hopen dat dit een zetje in de goede richting is.
De afgelopen weken waren veel kinderen ziek en juf Iris ook.
We hebben gewerkt over Sinterklaas, Kerst en het thema Uitvinden. Plakken, knippen, prikken, zingen,
drama ,schrijven, taal en rekenen. U ziet te veel om op te noemen.
Hier volgen ook enkele woorden die aangeboden zijn: Repareren, de duimstok, de liniaal, de waterpas,
uitvinden, de schutting, de gereedschapskist, de schroevendraaier, de veiligheidsbril enz.
De kinderen hebben volop genoten van de Sint en Kerstperiode. Het
uitdelen als Sint, Piet of Kerstman van nep cadeautjes was de tophit! We
zijn ook aan de slag gegaan met rijm en taalspelletjes. Van Kapla hebben
we torens gebouwd en gemeten wie de hoogste kon bouwen. Sommige
kinderen waren hier zo goed in dat ze zelfs op de tafel moesten staan om
bovenop nog blokjes te kunnen plaatsen.
Het is de bedoeling om na de kerstvakantie te beginnen aan het thema
Winter.
Vandaag vierden we de kerst op school met een verhaal van “de biebjuf”.
Tijdens drama speelden we een kerstverhaal uit. Schrijven deden we met sneeuw(scheerschuim)
We hebben ook nog een mooi kerstvakantie boek gekregen van het Steenzwaenshof.
Als lunch lekker frietjes met een snack gegeten op school en daarna Kerstvakantie.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en een gezond uiteinde en begin van 2020.
Tot volgend jaar.

Groep 3-4.
Sinterklaas weer uitgezwaaid en dan komt de kerst, de school versieren, kerstboom in de klas, lichtjes,
heel sfeervol.
We maken er een gezellige dag van, deze laatste vrijdag, Lekker eten op het plein, of in de klas, een
frietje en een snack, super!
Daarna wilden we volop met kerst bezig, maar helaas. Gelukkig heeft juf Marjan nog een
leuke engel laten maken en kan er deze vrijdag nog getekend en geknutseld worden.
Daarna wordt het stil op school....
Dinsdag was er al een leuk spelletjescircuit in de gymzaal. Juf Gwen sloot daarmee haar
project over beroepen af. De kinderen gingen verschillende beroepen spelen.
Metselaar, profvoetballer, kok, visser en nog meer. Het was goed geslaagd.
We hebben deze week voor het eerst zelf Faqta gedaan. Dit is een methode voor kunst,
natuur, techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en per thema komen al deze vakgebieden
aan de beurt.
We zijn begonnen met bruggen, soorten bruggen, hoe maak je die stevig en sterk genoeg. De kinderen
zien veel korte filmpjes en mogen dan opdrachten maken.
Groep 4 helpt groep 3 met lezen, want dat is nog wat lastig soms. Ze vonden het heel leuk.
Groep 3 heeft deze weken met geld geteld en betaald in de rekenlessen. Ook werd er met blokjes
gebouwd en moest je goed tellen en vooral bedenken met hoeveel blokjes een gebouw gemaakt was. Met
lezen zijn we al bijna aan de laatste letters toe, u zult vast wel merken hoeveel woorden er al gelezen
kunnen worden, dat is de magie van groep 3!
Groep 4 werkte met even en oneven getallen, met sommen als 45- 28 en 56 + 29, best
moeilijk! Natuurlijk werden ook de tafels geoefend en de sommen t/m 10 getraind.
We willen u met klem vragen om met uw kind te lezen, we geven hiervoor het
oefenboekje mee van "Veilig leren lezen". Uit dit boekje dagelijks 1, liefst 2 bladzijden
laten lezen en meekijken of uw kind het goed doet.
Het helpt echt enorm wanneer we zo het tempo en de letterkennis op peil kunnen houden.
Ook een paar keer per week een dictee helpt om de geleerde letters goed te blijven
schrijven. Wij doen deze activiteiten dagelijks op school en sommige kinderen oefenen dit
elke dag nog eens met een assistent of stagiaire. U begrijpt, dat er veel oefening nodig is, dus in het
belang van uw kind: Lekker lezen!
Tot slot natuurlijk…Fijne vakantie allemaal
Groep 5-6.
Helaas, we moeten onze deuren weer eerder sluiten.
Wij vinden dit ontzettend jammer, maar we hopen iedereen gezond weer te zien in 2022.
Gelukkig hebben we vandaag nog wel een gezellige dag en afsluiting met elkaar gehad.
Wellicht kunt u in de vakantie nog aandacht besteden aan de tafels (met name die van 6
t/m 9!).
We hebben jullie werkstukken binnen en zullen deze in de vakantie zoveel mogelijk lezen
en beoordelen. We zijn heel benieuwd naar al jullie onderwerpen!
Fijne vakantie en feestdagen voor jullie allemaal.
Groep 7-8.
VR-brillen!
We hebben 5 VR-brillen in de klas.
Daarmee kunnen we museums bezoeken, bijvoorbeeld het Rijksmuseum of Aviodrome,
maar ook museums op Schouwen-Duiveland. Zodra je ingelogd was, waren er een paar museums waar je
uit kon kiezen.
Ik ben naar het Watersnoodmuseum geweest en in een bunker waar in de lucht een legervliegtuig
was. Eén van de museums werkte helaas niet. Het was best cool, maar het voelde ook raar. In het
museum kun je op pijlen op de grond klikken met je controller en dan ga je naar een andere ruimte. In
sommige ruimtes zweven kubusjes in de lucht en als je daar op klikt, dan krijg je informatie of er begint
een kort filmpje.
De groeten van Job, groep 8.

Grote, gele, Amerikaanse schoolbus.
Vorige week maandag was er een grote, gele, Amerikaanse schoolbus op school.
Deze kwam speciaal voor groep 8. We gingen naar de bus toe en er werd iets
verteld over verslavingen.
We moesten op tablets vragen beantwoorden over drugs, energydrink, roken enz.
Ze lieten voorbeelden zien. Op het eind was er pop die ze een sigaret lieten
roken en dan kon je aan een soort filter zien hoeveel viezigheid er eigenlijk in
een sigaret zit. Het filter was na één sigaret al helemaal vies van de rook.
De groeten van Siebe.
Belangrijke data:
- Do 23 dec: Kerstviering OBS Duiveland
- Vrij 24 dec: Start Kerstvakantie om 12.00 uur
- Start school op 10 januari 2022!
- Vrij 14 jan: Nieuwsbrief 8
Foto’s:
Groep 1/2: https://myalbum.com/album/UoXN66qYjkG6X6
1e Kerstlunch foto’s: https://myalbum.com/album/AmJjB2AN2tCXg9
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
-
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Nieuwsbrief nieuwbouw scholen Duiveland.

