Nieuwsbrief 11, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 11 febr.2022.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 11e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 25 februari 2022.
Verjaardagen:
24 februari

Enora v/d Maale gr. 7

Algemeen.
Corona update maatregelen enz.
Vooralsnog geen wijzigingen t.o.v. huidig beleid en afspraken. Volgende week dinsdag is er weer een
persconferentie. Daarin zullen, zo schatten wij in, ook weer wijzigingen m.b.t onderwijs en opvang
worden genoemd of aangekondigd worden.
Zo spoedig mogelijk na de persconferentie brengen we u op de hoogte van de evt. aanpassingen.
Parro app voor ouders/verzorgers.
We hebben even gekeken “aan de achterkant” van de Parro app. Inmiddels zien we dat veel
ouders al zijn aangemeld. Maar nog niet iedereen. Vanaf vandaag gaan de eerste Parro
berichten er uit. Voor ons weer een nieuw stukje communicatie.
Rapporten, rapport 1 komt er aan.
In de jaarplanning staat ook de planning van de rapporten enz.
Door alle coronaperikelen, leerkrachten ziek, klassen leeg enz. hebben we als team besloten daar nu
toch maar van af te wijken. Dit heeft te maken met het klaarmaken van de rapporten en alle toetsen die
moeten worden afgenomen. Het houdt het volgende in.
Groep 1/2 : Inmiddels hebben de ouders/verzorgers een brief m.b.t. de gesprekken gehad en de
gesprekken gaan volgende week maandag 14 en dinsdag 15 febr. plaatsvinden.
Voor groep 3 t/m 8 geldt dat het rapport wordt meegegeven op vrijdag 25 febr. aanstaande.
De gesprekken vinden dan plaats in de week na de Voorjaarsvakantie in de week van 7 t/m 11 maart.
U ontvangt hier nader bericht over van de leerkrachten zelf.
Voor groep 8 is het nog iets anders.. de rapporten komen vrijdag 25 febr. mee, in de week na de
vakantie wordt het advies voor het Voortgezet onderwijs gemaakt en dat krijgen de groep 8 leerlingen op
vrijdag 11 maart mee. In de week van 14 t/m 18 maart vinden dan de gesprekken met de leerlingen en
ouders van groep 8 plaats over het advies en het rapport. U ontvangt bericht en uitnodiging van Meester
Maurice.
Gevonden op school !!
Beste allemaal, deze ring/dit ringetje is gevonden op school!
Mocht deze van jou/ jullie kind zijn, laat het ons weten.
Groep 1-2.
We zijn deze week begonnen aan het thema dieren. Bijna alle kinderen hebben
hun dieren knuffel meegenomen en we hebben een hele leuke dierenhoek kunnen
maken en gaan met de knuffels allerlei activiteiten doen. Een daarvan is de
knuffels sorteren op kleur, grootte en gewicht.
Het verhaal heet Muis en gaat over een jongetje dat graag een huisdier wilt. Enkele woorden die aan bod
komen zijn: de natuur, (in) het wild, het oerwoud, de tarantula, de oerang oetang, de jaguar, de
prooi, het aquarium, het stro, het dierengeluid enz.
We hebben geluisterd naar dierengeluiden en het geluid van de jaguar vonden de kinderen zo spannend
dat ze dat nog wel eens wilden horen.

We hebben dierenliedjes gezongen en ontdekt dat er wel heel veel dierenliedjes zijn! Vooral het lied ik
zag twee beren broodjes smeren, waarop heel veel variaties mogelijk zijn zoals ik zag twee vossen
autocrossen, is populair. De komende weken gaan we verder met dit thema. De kinderen zijn erg
nieuwsgierig en geïnteresseerd.
Volgende week gaan we met u in gesprek over uw kind tot dan!
Groep 3-4.
Stagiair Karl verwisselt van klas.
Vanaf maandag 14 februari zal ik het schooljaar vervolgen als meester van groep 3/4.
Ik heb het erg naar mijn zin gehad in groep 5/6, maar het is nu tijd om wat ervaring op te doen in de
onderbouw.
Voor mijn opleiding is het namelijk belangrijk dat ik een beeld krijg van de verschillende groepen in het
basisonderwijs. Ik kijk er naar uit om mijn stage te vervolgen in groep 3/4!
Groeten “meester” Karl.
Deze weken staan in teken van toetsen. Voor alle vakken zijn we hier druk mee bezig om te zien hoe we
ervoor staan met de groep en met individuele kinderen. De kinderen vinden het erg leuk om de
toetsen te maken. Tijdens de rapportgesprekken zullen wij de resultaten met u bespreken.
Groep 3 heeft kern 6 ondertussen afgerond en daarmee hebben ze alle letters leren lezen.
Binnenkort leren we nog enkele klanken zoals ‘sch’ en ‘ng’. Ook werken we nu aan vlotter lezen.
Eigenlijk willen we dus zo min mogelijk hakken en plakken zien en horen. Door veel te oefenen
gaat het lezen steeds meer automatisch. Wilt u thuis ook blijven oefenen ?
Doordat we wat vaker buiten spelen hebben we wat nieuwe materialen besteld. Er zijn nu weer
hoepels en springtouwen. Ook zijn de stelten weer een hot item en een mooie uitdaging op
motorisch gebied. Ook spelen ze regelmatig een spel wat ze zelf bedacht hebben. Heel leuk!
Verder hebben we in de klas nieuwe groepjes gemaakt. Het eerste half jaar hadden we gemengde
groepjes van leerlingen van groep 3 en groep 4. Nu hebben we groepjes gemaakt binnen het eigen
leerjaar. Ook zijn er nieuwe groepjes gemaakt voor lezen. Dit om het leren samenwerken met anderen
te bevorderen.
Met zijn allen willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen gezond (leren) eten.
Wilt u a.u.b. geen snoep meegeven voor tijdens de lunch, maar een boterham met iets lekkers erop?
Alvast bedankt!
Groep 5-6.
Na de voorjaarsvakantie starten we met het houden van een spreekbeurt.
Vandaag krijgen de kinderen daar een werkpapier voor mee naar huis. In de klas hangt
een lijst met data waarop iedereen zijn naam en onderwerp kan invullen. Ze mogen de
spreekbeurt alleen of met z'n 2en presenteren.
Het onderwerp mag evt. hetzelfde zijn als die van het werkstuk.
Maandag 14 februari wordt in groep 5 de tafel van 6 afgetoetst.
Zowel in groep 5 als groep 6 merken wij nog steeds dat bij de meeste kinderen de tafels
niet goed geautomatiseerd zijn.
Thuis oefenen helpt! Dit geldt ook voor het klokkijken. Oefen met de analoge en digitale klok.
Nog steeds leren we veel over het thema kunst. Wat is het verschil tussen oude, moderne en
hedendaagse kunst? Wat vind jij zelf mooi en wanneer is iets kunst? Ook leren we over de verschillende
kunstenaars. Iedereen is erg enthousiast over dit thema.
Groep 7-8.
Cito-toetsen.
De afgelopen twee weken zijn we in groep 7/8 druk met de Cito-toetsen bezig geweest. We hebben
toetsen gemaakt voor rekenen (gewone rekentoetsen en een tempotoets), begrijpend lezen, spelling
(gewone spelling en werkwoordspelling) en technisch lezen (DMT en leestempo). De meeste kinderen zijn
inmiddels klaar, maar een aantal kinderen moet nog wat toetsen maken (vanwege ziekte enz.). We hopen
hier volgende week mee klaar te zijn, zodat we de resultaten bij de rapportgesprekken kunnen bekijken.
Afscheid groep 8.
Het duurt gelukkig nog even voor het echt zover is, maar in februari beginnen we altijd met de
voorbereidingen voor het afscheid van groep 8. Volgende week gaan we met groep 8 brainstormen over

hoe we dat dit jaar in gaan vullen. De kinderen hebben al wel aangegeven dat ze hetzelfde concept
als de voorgaande jaren willen gebruiken voor hun afscheid.
De meeste kinderen zijn al erg enthousiast en we zijn benieuwd naar alle leuke ideeën!
Belangrijke data:
- Vrijdag 11 febr. KIJK 1/ 2 naar ouders/verzorgers
- Ma 14 en di 15 febr. Rapportgesprekken groep 1/2
- Vrijdag 25 febr. Rapport 1 mee naar huis voor groep 3 t/m 8
- Maandag 28 febr. t/m vrijdag 4 maart Voorjaarsvakantie
- Maandag 7 t/m 11 maart; rapportgesprekken groep 3 t/m 7; nadere informatie via leerkrachten.
- Vrijdag 11 maart; Advies Voortgezet onderwijs groep 8 mee naar huis
- Maandag 14 t/m/ donderdag 17 maart; gesprekken VO advies groep 8 + rapport
Foto’s:
Groep 1/2 foto’s: https://myalbum.com/album/nhWjT7pQQ4Lo
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!
- Geen extra bijlagen deze keer.

