Nieuwsbrief 14, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 25 maart 2022.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 14e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 8 april 2022.
Verjaardagen:
27 maart
2 april
5 april

Alicia Bakker gr.3
Lauren Vorwerk gr.3
Jax Dooge gr.7
Dave de Gast gr.8

Algemeen.
Corona update maatregelen enz.
Voorlopig geen nieuws en of wijzigingen m.b.t. school!
Schoolvoetbal 6 april en 13 april!
Het schoolvoetbaltoernooi is weer in aantocht en dit jaar gaat het “gewoon” door.
Op woensdag 6 april zijn de jongens aan de beurt en op woensdag 13 april gaan de
meisjes de strijd aan. Ook onze school doet natuurlijk mee en dus kunnen we allerlei hulp
gebruiken….ja, ja ouders dat mag ook weer gewoon!!
Waarmee kan er allemaal geholpen worden?
-Vervoer; de kinderen moeten naar Zierikzee toe, de fiets is nu geen optie i.v.m. tijd. Dus
wie kan er rijden op deze woensdagen? Geef dat a.u.b. door aan de leerkrachten!
-Begeleiders; we hebben 5 teams opgegeven, dus als er ouders, opa’s, oma’s een team willen
begeleiden, dan kan dat… ook hier geldt opgeven bij de leerkracht van uw zoon/dochter!
-Scheidsrechter(s); als school worden we ook altijd verzocht om een scheidsrechter te leveren, wie zou
dat kunnen doen? Misschien een oudere broer/ zus die voetbalt, dat mag ook, maar ook u als
ouder/verzorger kan zich opgeven. Geef maar aan bij de leerkrachten a.u.b.!
Hopend op voldoende hulp, wachten we de reactie af 
Groep 1-2.
Milan wordt binnenkort 4 jaar en is een paar keer komen wennen in de klas.
Welkom op onze school! We zijn aan het thema Kunst begonnen.
Het verhaal gaat over een koning en een koningin die een museum hebben laten bouwen in hun
tuin en die zelf met behulp van Marius de kunstenaar het museum gaan inrichten. Ze zijn niet
snel tevreden.
Marius wordt daar somber van maar bedenkt een goed plan. Hij neemt een spiegel mee zodat ze
zichzelf bewegend in het museum kunnen zien. Als dank krijgt Marius het gouden spaarvarken
van de koning. Enkele woorden die bij dit thema horen zijn: het museum, het atelier, het
schilderij, het standbeeld, beeldhouwen, de schildersezel, de kunstenaar,
bewonderen.
In de speelzaal zijn een museum hoek, een atelier en een restaurant gemaakt. In het atelier kunnen de
kinderen kunstwerken maken van klei, schelpen, dopjes enz.
Ook zijn we bezig met Pasen. De letter ei die aangeboden is komt ook weer terug in het kunst ei dat we
met ecoline en water hebben versierd. We hebben het cijfer 6 geoefend en deze week wordt de letter n
aangeboden en gaan we de lus oefenen.
Juf Astrid is helaas nog ziek. We wensen haar beterschap!

Groep 3-4.
Deze week hebben de kinderen veel plezier gehad bij de tennisles.
Van de tennisvereniging waren 2 tennisleraren op bezoek en hebben voor de hele school lessen verzorgd.
Zie de foto's, er werd goed geoefend en de volgende keer mogen we naar de
tennisbaan komen. Hoe leuk is dat!
Meester Karl heeft een lessenserie gemaakt over de hulpdiensten. Woensdag gaf hij de
eerste les over de brandweer. Aan het eind van de les mochten de kinderen de
brandweerauto naar het brandend huis sturen. Zij vertelden elkaar de route. Hierna volgen
nog andere lessen over het thema hulpdiensten en voertuigen.
Met rekenen heeft groep 3 deze week gewerkt met splitsen en aanvullen tot 10 en dan
ver tellen tot 20.
Groep 4 heeft - sommen gemaakt, waarbij je beter aan een + som kon bedenken. Huh?? Bijvoorbeeld 9289. Ja, misschien kunnen ze dat thuis nog eens uitleggen!
Met taal heeft groep 4 geoefend met "je standpunt verdedigen", maar dat zult u wel merken, want dat
kunnen ze thuis ook handig gebruiken😉
Groep 3 heeft alweer bijna een kern uit, de kinderen lezen nu ook regelmatig met 2-tallen, dat noemen
we duo-lezen. Een vlotte lezer leest dan met een minder vlotte lezer om mooi voor te lezen en leesplezier
te bevorderen.
Het heerlijke weer nodigde uit tot hier en daar wat extra buiten zijn, wat fijn dat dat weer kon, zo
zonder jas!
Groep 5-6.
Maandag 28 maart wordt in groep 5 de tafel van 7 afgetoetst.
Fijn om te merken dat er, na onze oproep van een aantal weken geleden, ouders zijn die met hun kind
klokkijken hebben geoefend.
Ik heb mijn spreekbeurt gedaan. Ik vond het wel een beetje spannend, maar toen ik eenmaal bezig
was, was het wel leuk. Het ging over ballet. Ik had ook een PowerPoint. Daar stonden steekwoorden in. Bv
over de kleding, Igone de Jongh en de balletschool.
Ik had ook balletkleding meegenomen. Ik vond het goed gaan. Ik heb een 9 gekregen. 😀 Van Elin
Ik heb woensdag mijn spreekbeurt over trampolinespringen gehouden. Je gaat dan eigenlijk gewoon
voor de klas staan. Dan start je de PowerPoint op, als je die hebt. En dan begin je eigenlijk gewoon te
vertellen. Ik heb verteld wat een trampoline is, hoe de trampoline is ontstaan en ik heb nog een filmpje
van mezelf laten zien. Ik was eerst een beetje zenuwachtig, maar toen ik eenmaal bezig was, was het
wel leuk. Van Tim
Er is een rooster gemaakt voor de spreekbeurten. De kinderen hebben deze datum mee naar huis
genomen.
Denken jullie eraan om op tijd aan de spreekbeurt te beginnen?
Vandaag is het de laatste dag dat ik hier op school ben. Ik vond deze school een hele
leuke school. Ik ga deze school heel erg missen en mijn vrienden ook.
Ik zou deze school zelf heel erg aanraden. Ze doen altijd leuke dingen met je en als je
verdrietig bent, dan gaan ze je helpen.
Ik ga naar Goes verhuizen. En daar ga ik op de Kohnstammschool in Goes. Dat is ook een
hele school, denk ik. Van Keano (Schenker)
Groep 7-8.
Boomfeestdag.
Vorige week donderdag hadden we Boomfeestdag gevierd. We zijn toen uit school wezen fietsen richting
Beldert om daar eerst met een boswachter mee het bos in te gaan en opdrachten te doen. De eerste
opdracht was een heel dikke boom vinden en opmeten. Het was de bedoeling om de dikste boom te
vinden. De tweede opdracht was 5 verschillende insecten vinden en vangen. Toen we daar mee klaar
waren gingen we wilgen snoeien, zodat ze snel nieuwe takken aan gaan maken. Toen we daar mee klaar
waren, gingen we weer terug naar school. Ik vond het best leuk. De groeten van Dave.
Gastles tennis.
Dinsdag hadden we op school een gastles tennis. In de gymzaal stonden allemaal opdrachten klaar. Als je
zelf een racket had, dan mocht je die meenemen en als je er geen had, mocht je er één lenen van de
tennisleraren. Er waren twee leraren die les gaven. Wij werden verdeeld in twee groepen. De eerste
opdracht was dat je moest opspelen voor jezelf met één hand. Daarna deden we hetzelfde, maar dan met
twee handen. Toen werd er een net in het midden gezet en gingen we zachtjes naar elkaar overspelen. De

andere groep begon met iets anders. Die gingen overspelen naar de leraar. Op den duur moest je mikken
op hoepels en daarna op pionnen. Als je iets raakte, kreeg je één punt.
Groetjes van Jade
Werkstukken.
Vorige week moesten de werkstukken ingeleverd worden. De meeste kinderen hebben dit keurig gedaan,
maar nog niet iedereen. Probeer dit nog zo snel mogelijk te doen. We hebben er al een paar bekeken en
zijn al best enthousiast. De onderwerpen spreken ook aan; van alcohol en drugs naar Nederland en
Zwitserland en zelfs ook SpaceX en superhelden.
We beoordelen de werkstukken met behulp van een beoordelingsformulier. Dit neemt best wat tijd in
beslag, want we willen het wel zorgvuldig doen. Zodra we de eerste werkstukken beoordeeld hebben,
krijgen de kinderen meteen hun cijfer te horen.
Koptelefoon of oortjes voor Faqta!!
We hebben drie keer in de week Faqta op het rooster staan (biologie, geschiedenis en aardrijkskunde).
Tijdens deze lessen kijken de kinderen vaak een aantal informatieve filmpjes die met het onderwerp te
maken hebben. De meeste kinderen hebben hiervoor hun eigen koptelefoon of oortjes, maar nog niet
iedereen. We hebben op school ook wel een aantal koptelefoons, maar niet genoeg. Het zou fijn zijn als
iedereen ook een eigen koptelefoon of oortjes op school heeft om te gebruiken tijdens de Faqta-lessen.
Aanmelding voortgezet onderwijs.
Volgende week stuur ik de adviesbrieven en de overige papieren op naar de desbetreffende middelbare
scholen. De meeste kinderen hebben al hun ingevulde aanmeldingsformulieren ingeleverd op school, maar
nog niet iedereen. Volgende week krijgen alle kinderen ook nog het ingevulde formulier met de leerlingkenmerken mee naar huis. Mochten er dan nog vragen over zijn, dan kan dat voordat het verstuurd is.
Schoolkamp!
Het schoolkamp gaat dit jaar door!! En wel van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni!!
De reservering is gedaan, dus onze plaats is geregeld.
Wel alvast wat opmerkingen en aandachtspunten!
- We gaan op de fiets naar Vrouwenpolder en dat betekent een passende en goede fiets nodig!
- We doen het in etappes maar… we merken dat heel wat kinderen nog “fietsuren” missen, dus
wellicht de komende periode maar wat gaan oefenen.
- Er rijdt wel een “bezemwagen” mee, is er misschien een ouder(s) die dat kunnen en willen?
- Er moet altijd een hoop materiaal mee… wie zou dat voor ons op Vrouwenpolder kunnen brengen?
Denk aan mensen met een grote aanhanger, kleine vrachtwagen enz.?
- We slapen in tenten, dus als u thuis een tent heeft, haal hem alvast van de zolder en
check hem eventjes, verdeling enz. regelt de meester met de klas zelf.
Tot zover dit eerste bericht, maar we wilden u en de kinderen dit heuglijke feit niet
onthouden!
Belangrijke data:
- 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
- Donderdag 14 april; Paaslunch OBS Duiveland; def. informatie in nieuwsbrief 8 april
- Vrijdag 15 april en Maandag 18 april; Vrije dagen i.v.m. Goede vrijdag en 2 e Paasdag!
- Woensdag 20 april; inhaaldag schoolvoetbal indien nodig.
- Woensdag 20 en donderdag 21 april Eindtoets IEP Groep 8!
- Vrijdag 22 april: Koningsdag; meer informatie volgt, nieuwe opzet gr 5- 8
- Vrijdag 22 april; Nieuwsbrief 16
- Start Meivakantie vrijdag 22 april om 14.15 uur! We zijn dus niet eerder uit!!
- Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei; Meivakantie 2022.
Foto’s:
Gr 1/2 : https://myalbum.com/album/5jfBfqVTppy5Ld
Gr 3/4 : https://myalbum.com/album/yZzZzLkjU8Fedt
Gr 78 Boomfeestdag/Tennis: https://myalbum.com/album/7Hk2rjCvHrCjqu

Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!
-Brief ouderbijdrage OBS Duiveland!!
-Nieuwsbrief Nieuwbouw scholen Duiveland
-Flyer lessen EHBO
-Informatie Muziekschool!

