
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 12, schooljaar 2021/2022.             Datum: 25 febr.2022. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 12e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.  
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 11 maart 2022. 
 
Verjaardagen: 
 

26 februari  Ian Wichgers gr. 1 
  Tim v/d Zwet gr. 6  
5 maart  Anna van Strien gr. 6 
9 maart  Esmee Flikweert gr. 5 
10 maart Sophie van ’t Hoff gr. 1 
11 maart Brayen Sprinkhuizen gr. 3 
            

Algemeen. 
 
Corona update maatregelen enz.  
Vanaf vandaag zijn er weer nieuwe versoepelingen van kracht.  
Voor onze school betekent dat het volgende vanaf maandag na de voorjaarsvakantie! 

- Alle groepen kunnen weer op de gewone tijd naar school komen via de 
achterkant / het schoolplein van de school. 

- De mondkapjesverplichting in de school vervalt voor leerlingen en leerkrachten. 
- De klassen mogen weer “door elkaar”, de vaste cohorten worden opgeheven. 
- Basismaatregelen als handen wassen, ventileren enz. blijven wel van kracht. 
- Het advies van zelftesten voor en door leerlingen van groep 6 t/m 8 en personeel 

blijft, testen blijven voor deze groep ook beschikbaar vanuit school. 
- Ouders/verzorgers zijn weer welkom in de school, dus bijv. de rapportgesprekken kunnen en 

mogen weer “normaal”. Online blijft wel een optie. 
- Voorlopig houden we het afscheid nemen van de kleuters/ groep 1/2 leerlingen op dezelfde 

manier. We overleggen namelijk nog met elkaar over “de beste variant” na corona. 
Zodra er weer wijzigingen komen informeren we u verder. 
 
Parro app voor ouders/verzorgers.   
Inmiddels werken we nu 2 weekjes met Parro en we merken al dat er goed gebruik van wordt gemaakt. 
Juf Marleen en Juf Irene hebben de ouders zelfs al uitgenodigd voor de rapportgesprekken via Parro. 
Ook ouders hebben soms al zaken geappt via Parro. Mooi en leuk om te zien en te merken. 
We gaan er de komende weken weer verder mee aan de slag. 
 
Rapporten, rapport 1 komt er aan. 
Vandaag krijgen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport mee. In dit rapport de Snappet 
grafieken, de Cito resultaten en nog verdere informatie via het Parnassys gedeelte. 
De gesprekken gaan vervolgens plaatsvinden na de vakantie. Tot dan.  
 
Zwemgeld groep 3/4 inmiddels gevraagd aan ouders/verzorgers! 
Vorige week deden we een oproep aan de ouders/verzorgers van groep ¾ om het zwemgeld voor dit 
schooljaar te betalen. Het is fijn te merken dat de helft al heeft betaald! Zouden de andere 
ouders/verzorgers dit ook a.u.b. in orde willen brengen.  
Hieronder vindt u nogmaals de gegevens. 
Het bedrag voor het schoolzwemmen is bepaald op 60,13 euro per leerling. 
Vriendelijk verzoeken wij u dit bedrag over te maken op 
rekeningnummer: NL66RABO0375108343 t.n.v. JC Folmer Stichting Obase, 
o.v.v. Bijdrage schoolzwemmen 2021-2022, gevolgd door de naam van uw kind. 

  
Groep 1-2. 
Het lijkt wel een jungle in de klas. Slangen en lianen hangen aan het raam. Schilpadden zwemmen in een 
meer. Zo mooi allemaal. Er is gekeken waar die dieren allemaal wonen en hoe je ze verzorgt. En hoe zit 

 



dat in de dierentuin? We zijn nog steeds met de lange ij en korte ei bezig. En de letter l mee van 

Liefde voor Valentijn. Ook hebben we geborduurd en de jungle getekend met wasco. 
We hebben woorden in stukjes gesprongen, dieren geteld die verborgen zaten  op een jungle plaat en het 
passende getal erbij gelegd.  
Jungle gym was het einde. Klimmen klauteren, zwaaien, stoeien, gooien etc. 
En niet onbelangrijk de rapporten zijn meegegeven.  Wauw. Zo trots als een pauw gingen de kinderen er 
mee naar huis. Het rapport mag t.z.t. weer ingeleverd worden. 
Ouders/verzorgers voor u a.u.b. even opgelet…. 
We hebben nog een keer besproken met elkaar wat je doet als je je mama/ papa/ophaler niet op het 
plein ziet. Dan wacht je bij de witte paal en de juf gaat dan samen kijken waar die is. 
 
De gymkleren gaan weer mee naar huis, Graag gewassen weer retour de maandag na de vakantie. Tip: 
check of de schoenen  nog passen. Liever zachte schoenen met klittenband of elastiek dan harde stevige 
schoenen. De kinderen hebben zo meer contact met de vloer of het klimrek. 
Fijne vakantie allemaal 
 
Groep 3-4. 
De komende weken gaan we weer gymmen in de gymzaal. Meester Karl gaat veel van deze lessen 
verzorgen om “vlieguren te maken”. Hij is nu een vaste factor in onze groep en is al aardig ingewerkt.  
We zijn blij met hem, zo komt ieder kind, dat wat extra oefening nodig heeft goed aan bod. We zien echt 
resultaten van al dat oefenen.  
Nog maar eens: blijf vooral ook thuis voorlezen, samen lezen, laat uw kind voorlezen, 
maak er samen een gezellig moment van. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe 
belangrijk dat is voor alle leergebieden.  
Veel kinderen gaan nu elke 2 weken bibliotheekboeken halen op woensdagochtend, zij zijn 
ook enthousiast. De leesconsulent van de bibliotheek geeft ook regelmatig een les in de klas, 
ze leest dan een boek voor en doet nog wat activiteiten hiermee, erg leuk. 
We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het toetsen wat de kinderen allemaal 
hebben geleerd dit schooljaar tot nu toe. De resultaten vindt u in het uitgebreide rapport wat 
vandaag mee naar huis gaat. Na de vakantie kunt u met ons erover van gedachten wisselen. 
De kinderen mogen meedoen aan dit gesprek, dus kom samen naar school, of online (u ontvangt het 
laatste weekend van de vakantie een link daarvoor, indien u dat heeft aangegeven). 
Wilt u a.u.b. weer zorgen voor passende gymschoenen en gymspullen op dinsdag. 

 
Groep 5-6.   
Er is hard gewerkt de afgelopen periode. Alle Cito toetsen zijn afgerond. De resultaten hiervan ziet u in 
het rapport wat vandaag mee naar huis gaat.  
Na de voorjaarsvakantie vinden de gesprekken plaats.  
Maar...... nu eerst lekker vakantie! We hebben er zin in. Even lekker uitrusten na een onrustige 
periode met quarantaine en veel positieve besmettingen. 
Hopelijk kunnen we vanaf nu alles achter ons laten en fris en blij het voorjaar in. 
Fijne vakantie allemaal  ! 
 
Groep 7-8. 
Adviezen en aanmeldingen VO, groep 8 ! 
Op vrijdag 11 maart krijgen de kinderen van groep 8 hun adviesbrief mee naar huis. De week daarna 
volgen de adviesgesprekken en vervolgens sturen we de adviezen, samen met een onderwijskundig rapport 
naar de desbetreffende middelbare scholen. Dit advies is nog niet definitief; we mogen het advies na de 
eindtoets nog naar boven bijstellen. Dit doen we uitsluitend na overleg met de ouders en de leerling. 
 
Behalve de adviesbrieven krijgen de kinderen ook een aanmeldingsformulier voor de middelbare school 
mee. Als deze ingevuld zijn, dan mogen ze op school ingeleverd worden. Wij zorgen dat alles (adviesbrief, 
onderwijskundig rapport en aanmeldingsformulier) op de desbetreffende middelbare scholen terecht 
komt. We willen dit alles graag uiterlijk donderdag 31 maart geregeld hebben. 



 
Boomfeestdag 
Op donderdag 17 maart gaat groep 8 wilgen knotten in de buurt van het Dijkwater (ergens 
tussen Sirjansland en Dreischor). Het is de bedoeling dat we daar op de fiets naartoe gaan. 
Meer informatie komt rond maandag 14 maart. 
 
Belangrijke data:   

- 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: https://myalbum.com/album/46CY7kWqEz6oZE 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!  
 
- Plezier op school; Training voor aanstaande brugklassers! 
- Lampionnen optocht; flyer vanuit het dorp !! 
   Opmerking… de periode van opgeven is verlengd t/m 4 maart. Dus opgeven kan nog langer!! 
- SMWO activiteiten Voorjaarsvakantie  

 
 

https://myalbum.com/album/46CY7kWqEz6oZE

