Nieuwsbrief 13, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 11 maart 2022.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 13e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 25 maart 2022.
Verjaardagen:
12
17
19
21

maart
maart
maart
maart

Emmelie v/d Zande gr. 6
Fenne Verstrate gr. 1
Xavi de Bruine gr. 7
Rosa Stouten gr. 8

Algemeen.
Corona update maatregelen enz.
Op school is alles weer “bijna normaal”, de groepen “mengen weer”, mondkapjes af enz.
Ook kunnen we weer activiteiten gaan doen en deze uitbreiden.
De overige eerdere adviezen enz. zijn nog wel steeds van kracht. Denk aan handen wassen, ventileren
enz.
Ook het testbeleid is vooralsnog hetzelfde dus advies voor testen blijft voor 6 t/m 8 en personeel. Voor nu
geldt ook, dat de school indien nodig / noodzakelijk ook testen kan meegeven aan leerlingen uit groep 1
t/m 5. Nogmaals, dit geldt in speciale gevallen. Hiervoor neemt u contact op met de directie/
leerkrachten.
Zwemgeld groep 3/4 inmiddels gevraagd aan ouders/verzorgers!
De meeste ouders/verzorgers van groep ¾ hebben het zwemgeld betaald!, dat is fijn.
Willen de ouders/verzorgers die dat nog niet hebben gedaan, dit a.u.b. zo snel
mogelijk in orde maken? 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.
Na een zonnige voorjaarsvakantie zijn we weer met plezier verder gegaan met het thema dieren. We zijn
bezig met rijmwoorden zoals: pauw-touw, aap-schaap, bij-ei, bok-hok enz. We hebben de letters au-ei-ij
gesorteerd. We moesten goed kijken want een ie lijkt er op een ei en in de ij zit ook een i en een j. We
maken de plattegrond van een dierentuin na. Dat bleek een lastig werkje te zijn. Maar bij sommige
kinderen lukte het.
We hebben leuke grappige fantasiedieren gemaakt. We hebben ook besproken hoe ons fantasiedier heet,
waar hij woont, wat hij eet en hoe het kleintje er uit ziet.
Verder is Linda v.d. Jagt van de GGD in de klas geweest om uit te leggen wat je kunt verwachten als je
aan de beurt bent (dat hangt van je leeftijd af) om onderzocht te worden.
Ze vertelde ook dat je geen prikje krijgt en dat was voor de kinderen een geruststellende gedachte.
Marc Bij de Vaate de fysiotherapeut was op dinsdag in de klas om oefeningen te doen met kinderen die
dat nodig hebben.
Het was heerlijk weer en de kinderen hadden zin om in de zandbak te gaan. Dat hebben we dan ook bijna
allemaal gedaan en daarna natuurlijk samen je schoenen zandvrij maken.
Groep 3-4.
Na een fijne vakantie met mooi weer zijn we weer opgestart. Wat fijn dat we nu tijdens de pauze
weer buiten zijn met leerlingen uit een andere groep en dat de gesprekken over de rapporten weer
op de oude manier konden plaatsvinden.

Sommige dingen bespreek je toch makkelijker als iemand tegenover je zit als via een
computerscherm. Het is goed om te horen dat de resultaten goed zijn en dat kinderen met
plezier naar school gaan. Ook de aanpassingen die we daarvoor maken per individu dragen
daaraan bij.
Merkt u dat er iets aan de hand is met uw zoon of dochter trek dan tijdig aan de bel.
Ook wij zullen dat doen als wij iets opmerken. Zo zorgen wij er samen voor dat uw zoon
of dochter zich blijft ontwikkelen op allerlei gebieden.
Groep 3 is na de vakantie gestart met halveren en verdubbelen van getallen. Ook het maken van 4
sommen bij een splitsing is aan bod gekomen. Dit is soms nog best lastig, vooral als je nog niet goed weet
wat splitsingen zijn. Dit maken wij visueel met behulp van allerlei materialen. Bij lezen zijn we gestart
met kern 8. Deze week leerden we woorden als 'spons' en 'zwart' lezen en schrijven. Ook blijven we
oefenen met vlot lezen. Het hakken en plakken gaat nu over in zoemen. Van daaruit kan er geoefend
worden met vlot lezen.
Groep 4 werkte deze week aan sommen op de getallenlijn uitrekenen met sprongen. Op deze manier
worden sommen als 35+47= veel makkelijker. We tekenen de sprongen op het whiteboard zodat
inzichtelijk is welke stappen er genomen worden. Ook leerden we bij spelling woorden met 'ei' en 'ij' en
dat je niet kunt horen welke je moet schrijven. Deze woorden moet je weten en worden dus vaker
herhaald zodat het goede woordbeeld in kan slijpen.
Meester Karl gaat de komende weken ook regelmatig lessen verzorgen in beide groepen. Hij richt zich
voornamelijk eerst op bewegingsonderwijs. Wilt u ervoor zorgen dat de gymspullen weer iedere dinsdag
mee naar school komen? Alvast bedankt!
Groep 5-6.
Actie voor Oekraïne:
We hebben iets bedacht voor onze klas. We willen een inzamelingsactie doen voor Oekraïne. We hopen
dat er veel geld wordt opgehaald. Iedereen kan bv dingen verkopen en geld ophalen. Het geld mee naar
school nemen en dan doen we het in een pot in de klas.
We doen er 2 weken over. Tot 25 maart. Daarna sturen we het geld dan naar Oekraïne.
Doe goed je best!
Van Malou en Emmelie v d Zande
Ik vind het thema van Faqta heel interessant. Ik heb er heel veel van geleerd. Heel
veel over Anne Frank en wat ze deed om te overleven. Ik wist niet dat er zoveel mensen
waren die werden opgepakt en dat de Duitsers zo machtig waren.
Van Tim vd Zwet
Ik heb veel van Faqta geleerd. Ik wist eerst niet dat er voedselbonnen waren en dat Anne Frank met nog 1
familie in het achterhuis zaten. Ik vind het fijn om te weten dat wat er allemaal in de tweede
wereldoorlog was. Van Lilly
Groep 7-8.
Advies Voortgezet Onderwijs mee naar huis.
Vandaag krijgen de leerlingen van groep 8 hun advies voor het Voortgezet onderwijs mee naar huis.
Volgende week wordt dit dan weer besproken met de leerlingen en ouders.
De afspraken zijn daar inmiddels voor gemaakt.
Boomfeestdag.
Op donderdag 17 maart gaat groep 8 wilgen knotten en een excursie doen in de buurt van
het Dijkwater (tussen Sirjansland en Dreischor). Het is de bedoeling dat we daar op de fiets
naartoe gaan, dus alle kinderen van groep 8 moeten ’s ochtends op de fiets naar school
komen. Het wilgen knotten begint om 09.30 uur en daarna hebben we de excursie, deze
duurt tot ongeveer 12.00 uur.
Het is handig als de kinderen niet hun beste kleren en schoenen aandoen, want ze kunnen
tijdens het wilgen knotten en de excursie vies worden.
Kangoeroe rekenwedstrijd.
Op donderdag 17 maart doet een deel van groep 7/8 mee met de kangoeroe rekenwedstrijd. Iets meer
dan de helft van de klas doet mee, de meesten in duo’s. De wedstrijd is gewoon onder schooltijd en
waarschijnlijk doen wij hem ’s middags, omdat groep 8 ’s ochtends meedoet aan de Boomfeestdag. We
wensen iedereen alvast veel succes!

Belangrijke data:
- Vrijdag 11 maart; Advies Voortgezet onderwijs groep 8 mee naar huis
- Maandag 14 t/m/ donderdag 17 maart; gesprekken VO advies groep 8 + rapport
- Donderdag 17 maart; groep 8 Wilgen knotten Dijkwater i.v.m. Boomfeestdag
- Vrijdag 25 maart; volgende Nieuwsbrief 14
- Dinsdag 5 april; Studiemiddag team i.v.m. Bloeitraining; leerlingen ’s middags vrij
- Woensdag 6 april; schoolvoetbal gr. 5/6 en gr. 7/8 jongens
- Vrijdag 8 april; Nieuwsbrief 15
- Woensdag 13 april; schoolvoetbal gr. 5/6 en gr. 7/8 meisjes
Foto’s:
Groep 1/2 : https://myalbum.com/album/xEFTKoQk4yTncc
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!
-Kinderconcert Zierikzee
-Actie ladies circle; Themakamers ADRZ
-Open dag Scouting Zierikzee

