Nieuwsbrief 15, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 8 april 2022.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 15e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 22 april 2022.
Verjaardagen:
10 april
11 april

Valerie Huijer gr. 6
Maurice Flikweert gr. 1

Algemeen.
Paaslunch OBS Duiveland.
Donderdag 14 april hebben we op school een paaslunch/brunch. Dat betekent dat we weer op school
eten! Wil iedereen meenemen; bord, beker, bestek (incl. kleine lepel). Let u wel even op dat alles
herkenbaar is en voorzien van naam enz. De ouderraad is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen en
de eieren worden dit jaar “gesponsord” door de Fam. Brouwer(ouders van Krijn).
Verder geldt voor donderdag… gewone tijd uit en dan start het paasweekend!
Koningsdag; nieuwe opzet groep 5 t/m 8.
Op vrijdag 22 april vieren we Koningsdag op school. Groep 1 t/m 4 doet dat op en rond de school.
Groep 5 t/m 8 gaan meedoen aan een nieuwe opzet met diverse scholen mede georganiseerd door SMWO.
Voor hen vinden de Koningsspelen plaats op Oosterland en dat betekent dat we daar op de fiets naar toe
gaan. Het programma duurt tot ongeveer half 1, daarna gaan we terug naar school. Om de dag af te
maken. Dat betekent dus ook dat we NIET eerder uit zijn deze vrijdag.
Nadere informatie volgt nog.
Groep 1-2.
Nog lekker bezig met Kunst in de klas. Met verf kloddertjes gemaakt en dubbel geplakt.
Als je dan je blad opent dan krijg je de mooiste schilderijen. Ook het thema van de kinderkunstweek erbij
gepakt. Dat ging over bomen. We hebben heel veel schilderijen over bomen besproken en ook over
vlakken.
Wat herken je? Rechthoek, vierkant, cirkel en driehoek. Mozaïek leren leggen. Alle figuren moeten precies
aan elkaar passen. Ook hebben we nog mooie kunstbomen gemaakt.
Natuurlijk vergeten wij ook de Pasen niet. Daar is heerlijk over geknutseld.
De letter M is behandeld en geschreven en de lussen weer geoefend.
Na de meivakantie starten juf Simone en juf Astrid een moestuinproject met de groep. Vandaag
hebben we besproken wat er allemaal nodig is om een plantje te laten groeien: Zaden, aarde, water en
warmte. Later zon en lucht. De kinderen wisten al heel veel. Ze hebben zelf van papier bakjes gedraaid
om sterrenkers te zaaien. Spannend.
We hebben Ania mogen begroeten in onze groep. Welkom Ania. Fijn dat je er bent. Ania komt uit de
Oekraïne en spreekt nog geen Nederlands. Samen met de groep helpen we haar daar mee.
Volgende week hebben we een paasbrunch. De kinderen mogen dan verkleed komen.
Alvast een fijne “Paasvakantie” gewenst.

Groep 3-4.
Helaas kon de geplande tennisles afgelopen maandag niet doorgaan i.v.m. het slechte weer.
Deze is verzet naar a.s. maandag 11 april. Zorg dat je sportieve kleding aan hebt en je mag je eigen
tennisracket meenemen. We hopen dat het deze keer wel door kan gaan!
Groep 4 en een aantal leerlingen van groep 3 hebben het huiswerkboek voor de tafels weer meegekregen.
In de Parro-app kunt u lezen welke bladzijden deze week gemaakt moeten worden. Succes met
oefenen met de tafel van 3!
We hebben nog niet van iedereen het rapport terug gekregen. Wilt u deze zo spoedig mogelijk inleveren
op school? Alvast bedankt!
In groep 3 zijn we vorige week gestart met het werken van het planbord. Hierop staan afwisselende
opdrachten die vooral met de taal- en leesontwikkeling te maken hebben. Iedere dag mag je, als alles af
is, doen wat er op het planbord staat als extra opdracht. Dit is een kleine aanvulling op het verplichte
programma. Niet iedereen komt daar iedere dag aan toe. Dat is geen probleem.
In groep 4 waren we de laatste dagen bezig met talige rekenbegrippen zoals links, rechts, horizontaal,
verticaal, onder, naast, tussen, enzovoort. Dat is weer eens een andere manier om bezig te zijn met
rekenen en een welkome afwisseling na de moeilijke sommen van de weken daarvoor.
Helaas was juf Gwen er afgelopen woensdag voor de laatste keer. Ze gaat op zoek naar een andere
opleiding die beter bij haar past. We waren erg blij met alle hulp en aandacht die Gwen had voor onze
leerlingen. Bedankt daarvoor, Gwen. Succes met de stappen die je gaat nemen! Op vrijdag 22 april komt
juf Gwen nog een dagje meehelpen en nemen we echt afscheid van haar.

Hoi iedereen,
Afgelopen woensdag was mijn laatste stagedag in groep 3 en 4. Ondanks dat ik het heel erg naar mijn zin
heb gehad, ben ik erachter gekomen dat de opleiding onderwijsassistente niet bij me past. Daarom ga ik nu
een traject volgen om er hopelijk achter te komen wat ik leuk vind. Alleen kan ik daarom jammer genoeg
geen stage meer lopen.
Bedankt voor de leuke tijd groep 3 en 4!
Groetjes Gwen
Groep 5-6.
2 keer per week geven wij bij een aantal kinderen huiswerk mee. Helaas komt het vaak voor dat dit
huiswerk niet op de afgesproken dag terug mee naar school komt.
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat dit wel gebeurt. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van uw kind.
Wij vonden de voetbal heel gezellig. We hadden er veel plezier in. De wedstrijden gingen heel goed.
De eerste wedstrijd hadden we gewonnen en ik had het winnende goal
gemaakt. (Tim) We hebben 4 wedstrijden gespeeld. Bij de laatste
wedstrijd werden we erg nat.
Van Twan en Tim Z.
Gisteren kwam juf Iris van de dansschool. Ze heeft ons het dansje Fit
top 10 aangeleerd.
Het was heel leuk, maar ook best wel lastig. Er zaten best moeilijke pasjes
in. We gingen dit dansje oefenen voor de koningsspelen in Oosterland. En
het was heel vermoeiend. We blijven het dansje oefenen in de klas. Van
Anna en Malou
We hebben lessen gedaan over onze kwaliteiten. Kwaliteiten zijn
allemaal dingen over wat je zelf hebt. Bv. creatief, eerlijk,
nieuwsgierig, enthousiast, blij, humor.
Eerst hebben we een poster gemaakt in de klas waar allemaal kwaliteiten
op staan. Daarna moesten we 3 kwaliteiten van jezelf opschrijven en toen
moesten anderen kwaliteiten voor jou erbij schrijven.
Gisteren hadden we allemaal kaartjes op de tafel. Toen moest je 2
kaartjes pakken wat je kwaliteiten zijn. We gingen toen bespreken hoe
je ze ging gebruiken. En andere kinderen mochten ook nog kwaliteiten

over je zeggen. Wij vonden het een leuke les omdat iedereen blij werd toen ze hoorden dat de
kwaliteiten voor ze gezegd werden.
Van Emmelie St en Youp.
Groep 7-8.
Schoolvoetbal meisjes 13 april as.
Woensdag 13 april is het schoolvoetbaltoernooi voor de meisjes van groep 7/8 in Zierikzee.
Het toernooi begint om 13.30 uur, maar onze eerste wedstrijd begint om 13.45 uur.
In totaal spelen we 4 wedstrijden in de poule. Onze laatste poulewedstrijd begint om 15.15 uur (de
wedstrijden duren 14 minuten).
Mocht het heel goed gaan en we worden eerste of tweede in de poule, dan volgt er nog een halve finale
(om 16.15 uur) en een finale (of troostfinale, om 16.40 uur).
We willen om ongeveer 12.45 uur bij school vertrekken, maar zijn nog op zoek naar een aantal
chauffeurs. U kunt dit doorgeven aan meester Maurice of meester Patrique.
De eindtijd hangt dus af van hoever we komen, maar het kan om 15.30 uur afgelopen zijn (dan zijn we
ongeveer om 16.00 uur weer terug op school) of om 17.00 uur (als we in de finales komen en dan zijn we
ongeveer om 17.30 uur weer terug op school).
Het is de bedoeling dat de kinderen hun tas met voetbalspullen dus 's ochtends al mee naar school
nemen, want we gaan tussendoor niet naar huis. Neem ook warme kleding mee, want tussen de
wedstrijden door kan het koud zijn. Op school hebben we een tas met shirts en broekjes.
Schoolvoetbal jongens.
We gingen woensdagmiddag naar MZC in Zierikzee. Daar hebben we eerst onze tenues aangetrokken in de
kleedkamer. Onze eerste wedstrijd hadden we verloren met 0-1, maar de tweede wedstrijd hadden we
gelijkgespeeld (0-0). De derde wedstrijd was erg spannend, het was uiteindelijk weer 0-0. Wel jammer,
maar gelukkig hadden we nog één kans, de laatste wedstrijd. We kwamen op voorsprong door Mourad. Hij
scoorde in totaal drie keer en iedereen was blij. De eindstand was 3-2 geworden.
De groeten van Hugo en Mourad.
Werkstukken.
We hebben de meeste werkstukken ondertussen bekeken en verwachten volgende week de eerste
beoordelingsformulieren met de cijfers terug te kunnen geven. Twee leerlingen moeten hun
werkstukken nog inleveren, zij moeten proberen dit zo snel mogelijk te doen.
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.
Belangrijke data:
- Woensdag 13 april; schoolvoetbal gr. 5/6 en gr. 7/8 meisjes
- Donderdag 14 april; Paaslunch OBS Duiveland
- 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:
- Groep 1/2 : https://myalbum.com/album/SV2ngAELRUUt96
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!
- Flyer Bibilotheekbus
- Nieuwsbrieven GVO ; per groep apart!!
- Vakantierooster Obase 2022-2023 def.

Beste ouders, verzorgers,
Wij zijn Elise Schoe en Lenneke de Graaf en via de Bibliotheek
Oosterschelde zijn wij aan de school van uw kind(eren) verbonden
als voorlees- en leesconsulent. Wellicht heeft u al eerder van ons
gehoord, maar na het zwangerschapsverlof van Elise en de
maatregelen omtrent Corona, vonden wij het fijn om weer even
zichtbaar bij u te zijn.
Elise zal vooral samenwerken met de kinderopvanglocatie en kleuterklassen en Lenneke met de groepen 3
t/m 8. Het voornaamste doel van ons werk op school is kinderen leesplezier te brengen, waardoor
kinderen (weer) meer gemotiveerd raken om te gaan lezen. De kinderen leren o.a. over de verschillende
boekensoorten, ze leren hoe ze een geschikt boek voor zichzelf kunnen kiezen en natuurlijk krijgen ze
veel boekentips. En niet alleen van ons, vooral ook van elkaar, want daar raken ze nog het meest
enthousiast van. Naast activiteiten in de klas nemen we ook de schoolbibliotheek onder de loep en
bekijken we wat er nodig is om de collectie up to date te maken. Ook voor de leerkrachten kunnen we
iets betekenen. Samen kunnen we bijvoorbeeld kijken hoe zij zelf leesplezier nog meer onder de aandacht
kunnen brengen bij de kinderen en ook voor u als ouder zijn er mogelijkheden.
Mocht u meer willen weten of misschien heeft u een specifieke vraag, dan u kunt altijd een bericht sturen
naar l.degraaf@bibliotheekoosterschelde.nl & e.schoe@bibliotheekoosterschelde.nl Je kunt ons ook volgen
op Facebook: Leesconsulent Lenneke en Voorleesconsulent Elise
Vriendelijke groet,
Lenneke de Graaf & Elise Schoe

