Nieuwsbrief 9, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 14 jan. 2022.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 9e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 28 januari 2022.
Verjaardagen:
20 januari
27 januari
28 januari

Naomi Peterse gr. 4
Nora Albers gr. 4
Anise Meskic gr. 4

Algemeen.
Corona update maatregelen enz.
Gelukkig konden we weer op school beginnen afgelopen maandag. Maar inmiddels merken we ook op
school dat Corona nog niet weg is en dat we er nog mee om moeten gaan.
Afgelopen week zijn er een aantal kinderen van onze school positief getest, sommigen in het weekend
voor dat school begon, anderen binnen de schoolweek. Om u niet steeds te moeten mailen en berichten
nogmaals even kort hoe het op school werkt!
Een groep / klas wordt naar huis gestuurd en in quarantaine gezet als er PER GROEP, in ons geval dus bijv.
groep ¾ of groep 5/6, 3 positieve PCR testuitslagen tegelijk zijn ! Dat kan dan ook zijn 1 leerkracht + 2
leerlingen. Zo lang we niet aan 3 per groep komen gaat het onderwijs in de groep gewoon door!
Waar moeten we verder rekening mee houden?
Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten is vervanging regelen momenteel een fiks probleem, we kunnen
het veelal met eigen mensen oplossen. Lukt dat niet meer, dan kan het zo zijn dat een groep ook om
deze reden naar huis wordt gestuurd!
Tot slot refereren we nog aan de adviezen m.b.t. testen, thuis blijven bij klachten enz. Op deze
manier blijft een en ander hopelijk binnen de perken en kunnen we gewoon naar school blijven gaan.
Parro app voor ouders/verzorgers.
Onze school gaat net als vele anderen starten met de Parro app voor ouders.
Deze app is een communicatieapp voor ouders en school. Als alles volgens plan verloopt ontvangt u
vandaag vrijdag of anders begin volgende week een uitnodiging om hier een account voor te maken.
De komende periode gaan we er dan mee aan de slag en vervolgens kijken we welke opties er allemaal
zijn en we goed kunnen gebruiken.
Nieuwjaarsgroet.
We wensen iedereen vanaf deze plaats, alsnog een goed,
gezond en fijn 2022!!
Groep 1-2.
Ook dit jaar beginnen we met iedereen een gezond en gelukkig
2022 te wensen. Super blij zijn wij dat we niet online les hoeven
te geven. We konden gewoon op school beginnen.
Het nieuwe Anker(Thema) heet “Winter”. Het Ankerverhaal gaat over Mina en Miguel waar de stroom
uitvalt op een avond. Samen met oppas Jet weten ze daar een oplossing voor. Ze maken schaduwen!
Hoe? Dat vertellen we een andere keer.
We tellen met oliebollen, wanten etc. We leren het liedje ”Kielekielekoukou “. We leren woorden zoals :
schaduw, het ijs, bevroren, schaatsen, de ster. Woorden hakken zoals: winter-jas, vogel-huis, winterslaap, kippen-vel en om het moeilijker te maken kan het in nog meer stukjes verdeeld worden. Zoals :winter-slaap.
Tijdens drama zwieberen we met wintersjaals en gooien met sneeuwballen.
Voor de vogels zijn we ook aan de slag. We leggen een reeks van popcorn, pinda’s en rozijnen.(zonder
toevoegingen) Dan rijgen we die. Helaas gaat het wel eens mis met het rijgen van de popcorn dus kloppen

de reeksen niet meer helemaal, maar ze waren goed. Ze gaan direct mee naar huis om in de boom of
struik in de tuin te hangen.
Tijdens de kanjer les hebben we geleerd dat de bange konijnen ook witte petten kunnen dragen en best
veel durven.
Groep 3-4.
Na een fijne kerstvakantie van 3 weken zijn we blij dat we allemaal weer naar school kunnen.
Hopelijk blijft dit ook zo. Mocht u thuis in quarantaine moeten, dan kunnen wij op afstand schoolwerk
verzorgen voor uw zoon of dochter. Graag horen wij dit als het nodig is, zodat wij dit zo goed mogelijk
met elkaar kunnen organiseren.
In groep 3 hebben wij bij rekenen deze week gewerkt aan pijlentaal en splitsen t/m 10.
Beide onderdelen zijn voorbereidingen op het maken van sommen. Vooral het splitsen vinden we nog erg
lastig. Dit kan ook thuis geoefend worden met materialen. Bij lezen ronden we deze week kern 5 af.
Het lezen gaat steeds vlotter. In kern 6 leren we de laatste letters lezen en schrijven. Daar kijken we
nu al naar uit want dan kunnen we “ALLES”lezen!
In groep 4 hebben we deze week kennis gemaakt met de digitale klok. Dat is in het begin best lastig.
Door dit veel te oefenen gaat het steeds beter. We merken al verschil als we de tweede les over hetzelfde
onderwerp maken. Bij taal hebben we gewerkt over gevoelens en leerden we beschrijven hoe iemand zich
voelt en waaraan je dit kunt zien. Dit is handig te gebruiken in de praktijk! Bij spelling zijn we begonnen
met woorden die beginnen met v/f of s/z. Dit is op zich niet heel moeilijk, mits je de woorden goed
uitspreekt. Hieraan gaan we de komende tijd nog meer aandacht aan besteden.
Bij droog weer gymmen en spelen wij voorlopig buiten. De gymspullen hoeven dan dus niet mee naar
school gegeven te worden.
Ook zijn wij gestart met het werken met Faqta. De eerste lessen gingen over bruggen, muren, katrollen,
liften, tillen en heffen. We leren via filmpjes en vragen hier van alles over. Heel leerzaam allemaal!
Groep 5-6.
Wat fijn om iedereen weer terug te zien! Na 3 weken vakantie mogen we weer fijn naar school.
In de vakantie hebben wij de werkstukken nagekeken. Een flinke klus, maar ook heel leuk! Veel
verschillende onderwerpen. Bij ieder werkstuk is een blad bijgevoegd met op- en/of aanmerkingen,
complimenten en tips voor de volgende keer.
Het tweede half jaar staat er een spreekbeurt op het programma. Hierover later meer.....
Algemeen
We doen alweer een tijdje mee aan het schoolfruit programma. Het is ons (en u) opgevallen dat er
veelal dezelfde soort producten worden geleverd. Dit heeft te maken met de vergoeding binnen het
EU-Schoolfruit, die momenteel vrij laag is. De duurdere soorten (bijv. banaan/mandarijn) komen
daarom nagenoeg niet in het programma voor.
Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met Corona en kiezen ze bewust voor 1 snij/verdeelproduct
per week (ananas, meloen, enz.)
Wat handig is om te weten is dat het schoolfruit niet moet worden gezien als vervanging van het
dagelijkse gezonde tien uurtje. We ontvangen gemiddeld 100gr fruit/groente per portie, dus het is meer
een aanvulling op de dagelijkse hoeveelheid. Het programma is bedoeld om het proeven van onbekende
soorten te stimuleren.
Dus, zoals ook eerder al aangegeven, is het handig om vanuit huis evt. wat extra fruit mee te geven,
wanneer u denkt dat uw kind meer eet dan eerdergenoemde hoeveelheid.
Wat wij zien is dat de meeste kinderen toch durven te proeven en zichzelf soms verrassen!
We zijn deze week gestart met een nieuw Faqta thema: Kunst met een K!
We leren over oude en moderne kunst. Wat de bedoeling is van de kunstenaars en over de verschillende
stromingen in de kunst. Verder leren we ook kijken naar kunst en wat we ervan vinden. Natuurlijk sluiten
de crealessen de komende weken aan bij dit thema.
Er zijn veel kinderen zonder oortjes in de klas. Deze zijn echt heel handig tijdens Faqta en de lessen
op Snappet. Kunt u ervoor zorgen dat uw kind ook oortjes heeft?
Het automatiseren en beheersen van de tafels bij rekenen is erg belangrijk. Daarom geven wij volgende
week woensdag de kinderen uit groep 5 wekelijks een tafelwerkschrift mee naar huis. Het is de bedoeling

dat er per week 2 blz. (voor- en achterkant) thuis worden gemaakt. Iedere woensdag , of eerder, moet
het weer mee terug naar school.
Groep 7-8.
Meester Maurice afwezig.
Op maandag en dinsdag was ik helaas afwezig in verband met de coronabesmetting van mijn vrouw, ik
moest namelijk 5 dagen in quarantaine. Er zijn op dit moment bijna geen invallers beschikbaar, maar
gelukkig wilde meester Patrique de groep overnemen en dat is goed gegaan. Via meet heb ik maandag en
dinsdag toch nog een beetje mee kunnen doen
Woensdagochtend testte ik gelukkig negatief en kon ik dus weer aan het werk!
Het werk voor als leerlingen afwezig zijn.
Het komt nu ook regelmatig voor dat één of meerdere leerlingen afwezig zijn, omdat ze ook in
quarantaine zitten, waarschijnlijk gaat dit nog wel een tijdje door.... Thuis kunnen de kinderen ook
gewoon aan hun schoolwerk verder werken, want we zetten elke dag nieuwe lessen klaar. Als de kinderen
inloggen op Snappet, kunnen ze bij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen kijken welke lessen er die
dag klaar staan onder het kopje: ontvangen lessen. Verder kunnen ze altijd werken aan werkpakketten
voor deze vakken.
Op maandag, woensdag en donderdag doen we altijd faqta, dat is de online methode voor biologie,
geschiedenis en aardrijkskunde. Ook dit kunnen de kinderen thuis doen. Mochten er problemen zijn met
inloggen (inlognaam of wachtwoord vergeten), laat dat dan even weten (mailtje, appje of bellen), dan
proberen we dat zo snel mogelijk op te lossen!
Belangrijke data:
- Vrij 14 jan: Nieuwsbrief 8
- Do 20 jan: GMR vergadering Obase
Foto’s:
Groep 1/2: https://myalbum.com/album/jrYggLAutSAQL6
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!
- Voorlichtingen Voortgezet onderwijs aangepast; zie bijlagen

