
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 16, schooljaar 2021/2022.             Datum: 22 april 2022. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, bij deze de 16e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.  
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 20 mei 2022. 
 
Verjaardagen: 

 
26 april Siem v/d Velde gr. 1 
27 april Keano Manni gr. 5 
                  Kyra Verhoek gr. 8 
3 mei Djemylo Stegeman gr. 2 
4 mei Kenzo Khezam gr. 4 
7 mei David Scheele gr. 2 
9 mei Jessie Ravia gr. 4 
11 mei Floor Kaaisteker gr. 6 
12 mei Job Dooge gr. 8 

       Leon Prince gr. 1 
                                                     14 mei Alicia Friesen gr. 1 
                     17 mei Beau van der Bijl gr. 2 
      Lilly Ijzelenberg gr. 6 
      Amy Schults gr. 3 
          19 mei  Finn van Strien gr. 8 
Algemeen. 

  
Vakantiegroet! 

We wensen iedereen een heel fijne en zonnige meivakantie toe! 
Geniet er van en we zien elkaar weer graag terug op maandag 9 mei. 

 
Paaslunch OBS Duiveland. 
Vorige week kon er gelukkig weer een Paaslunch georganiseerd worden! De ouderraad had alles weer 
prima voorbereid zodat de kinderen weer heerlijk hebben gegeten. 
Dank voor de inzet en op naar de volgende activiteiten.  
 
Koningsspelen…2022. 
Vandaag hebben we ook op OBS Duiveland weer de Koningsspelen gehouden. Groep 1 t/m 4 werkten 
allerleis spelletjes af op het schoolplein en rond de school. Groep 5 t/m 8 had een programma met 2 
andere scholen op Oosterland. Dat was een eerste keer om te proberen. Ook dat was een leuke opzet en 
wordt misschien weer vervolgd. Al met al hebben we een gezellige dag gehad.  
 

Fietsenstalling… en vandalisme   

Beste allemaal, in de afgelopen 2 weken is het nu 2 keer voorgevallen dat er in de fietsenstalling, fietsen 
van kinderen zijn “beschadigd” door doorknippen van tie wraps enz.  
Wij vinden dit heel vervelend, want bij navraag “weet niemand ergens van” terwijl het onder 
schooltijd is gebeurd!! Wij spreken de kinderen daar dus op aan, we hopen dat u uw eigen 
zoon/dochter ook wilt aanspreken op het feit dat er van spullen van een ander afgebleven moet 
worden! Alvast bedankt !  
 
Groep 1-2.  
We hebben heerlijke paaseieren gezocht. Ze waren zelfs van chocolade.  
Beau en Leon waren de gelukkige die het gouden ei hadden gevonden. Zij kregen een mooie chocolade 
haas overhandigd door de Paashaas zelf.  
Verder hadden we een heerlijke paaslunch met lekkere eieren van Krijn. Er werd gesmuld.  
Als introductie op het moestuinenproject hebben we sterrenkers gepland. Dit hebben we tijdens de 
paaslunch geproefd. Zie hieronder het stukje van juf Simone. 
Beau heeft ook nog haar A diploma gehaald. Gefeliciteerd! 
Na de Pasen kwam de mevrouw van MAD Science op visite die allerlei proefjes liet zien. De kinderen 
vonden het prachtig. 

 



Xeff en Ryan kwamen deze week onze klas versterken. Na de mei vakantie verwachten we Alicia. 
Welkom, we wensen jullie heel veel plezier op onze school. 
Ania gaat verhuizen en wij wensen haar een fijne tijd op haar nieuwe school. 
Senne heeft ook in onze groep snuffelstage gelopen. Vandaag was het haar laatste dag op onze school. 
Fijn dat jet er was Senne.  
Deze week hebben we voor het laatst fruit van school gehad.  
Na de meivakantie blijven woensdag, donderdag en vrijdag de fruitdagen. Tijdens de ochtend pauze 
wordt er dan fruit gegeten dat van thuis is meegenomen. 
De gymkleding is meegegeven om te wassen en na de vakantie graag de 1e dag weer mee terug. 
Vandaag vieren we met de koningsspelen de verjaardag van Koning Willem Alexander. Op het plein doen 

we allerlei spelletjes samen met groep 3 en 4. Daarnaast krijgen we ook nog bezoek van de 
peutergroep van Kibeo. 
Wij wensen U allen een hele goede en fijne vakantie. 
 
Moestuin in groep 1 en 2!!  
Afgelopen maand hebben we een begin gemaakt met het moestuinieren. 

Juf Astrid en juf Simone gaan met groepen 1 en 2 dit jaar starten, met een tuintafel. De 
kinderen hebben al ‘geoefend’ met het zaaien van tuinkers en dat is goed gelukt.  
Ze weten ook al wat ze straks na de vakantie willen zaaien, zodat we het daarna lekker 
kunnen opeten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 3-4. 
We hebben een ssssspetterende !!! show gehad van Mad Science, de cola zou door de hal spuiten, ware 
het niet, dat het in een grote buis vloog. We riepen AAAAch en OOOOHHH. De bliksem, een plasmabol, 
een elektrische kring met elkaar gemaakt, met een batterij staalwol laten branden.  
Kortom, we hebben ons zeer goed vermaakt. 
Wat betreft het leren komen nu in groep 4 de getallen tot 1000 aan de beurt en in groep 3 tot 100. Met 
taal en lezen zijn we bezig met veel klankgroepen herkennen en goed schrijven. In de klas hangt een 
grote poster met daarop alle moeilijke gevallen, daar maken we flink gebruik van.  
Het is ingedeeld met handige kleuren, zodat de kinderen de groepen bij elkaar zien. Dit is onderdeel 
van de PI-Spello methode.  
Het mooie weer nodigt uit om veel buiten te zijn, dus we als het kan hebben we gym, de  picknick, de 
lunch lekker buiten. Vandaag hebben we op het plein spelletjes gedaan voor de Koningsspelen. Het was 
mooi weer en we hebben leuke spelletjes gedaan. Yoëlla was vandaag voor het laatst bij ons op school. 
Veel plezier op je nieuwe school! Na de vakantie start Levi bij ons in groep 4. Welkom Levi en veel 
leerplezier gewenst bij ons op school.  
We wensen jullie allemaal een fijne vakantie, lekker vrij spelen! 
 
Groep 5-6.   
Vorige week hebben de meisjes meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi en niet 
onverdienstelijk. In de poule wonnen ze 2 keer en 1 keer een gelijkspel, waardoor ze 
eerste werden in de poule. Daarna volgde een hele spannende halve finale die nipt 
werd verloren met 2-1. De troostfinale leverde een ruime winst op, waardoor de meiden 
een mooie beker voor de 3e plaats op mochten halen!  

Super gedaan.🙂  
 
Afgelopen maandag hebben we gekeken naar een show van Mad Science. Een mevrouw liet allerlei 
proefjes zien met elektriciteit en energie. Daarbij legde ze ook uit hoe dat werkte. En de welbekende 
proef met cola en mentos kwam ook voorbij, erg leuk!  
Vanaf 23 mei starten er naschoolse lessen op het gebied van wetenschap. Uw kind heeft een foldertje mee 
gekregen waarop staat hoe zij zich daar voor in kunnen schrijven. 
 
 
 



Groep 7-8. 
Schoolvoetbal. 
Ik ga een stukje vertellen over het meiden schoolvoetbal. Het was op woensdag 13 april. In het begin 
moesten we tegen Op Dreef. We hadden een doelpunt geschoten ,alleen toen zei de scheidsrechter dat hij 
niet telde, omdat je eerst moet overspelen, maar dat zei hij niet in het begin. Maar toen hadden we dus 
verloren. De tweede wedstrijd tegen de school Binnen de Veste, daar hebben we 5-0 van gewonnen. 
En de derde wedstrijd hadden we ook verloren tegen de Meerpaal. 
En de vierde wedstrijd tegen de Theo Thijssen. En die hadden we ook verloren met 0-1. 
En de laatste was tegen Jan Wouter van den Doelschool, daar hebben we weer tegen gewonnen met 4-1. 
Toen hoorden we dat we niet in de finale zijn beland, maar we waren blij dat we 2 wedstrijden hebben 
gewonnen en we hebben ons best gedaan. Ik kwam zelf thuis met spierpijn en Kaithlynn heeft haar pols 
gekneusd. Groetjes van Enora. 
 
Hallo allemaal, ik ga een stukje over het schoolvoetbal van de meisjes vertellen. De eerste wedstrijd 
hadden we verloren, want we hadden een  doelpunt gescoord, maar die telde niet, want we moesten 
eerst over passen, maar we schoten de bal er al gelijk in. Toen schoot de tegenpartij de bal in de goal en 
die telde wel. En de tweede wedstrijd hadden we vijf-nul gewonnen. En de derde wedstrijd hadden we 
verloren ,want iemand had Kaithlynn haar pols laten kneuzen. En de vierde hebben we verloren en de 
vijfde hebben we gewonnen. Maar we zijn niet in de finale gekomen. 
De groeten van Saphira. 
 
Eindtoets groep 8. 
De leerlingen van groep 8 hebben afgelopen woensdag en donderdag enorm hard hun best gedaan op de 
eindtoets. Ze kregen vragen over begrijpend lezen, taal, spelling, werkwoordspelling en rekenen. 
De uitslag is na 17 mei bekend, we zijn benieuwd! 
 
Schoolkamp. 
Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen, gaan we op dinsdag 31 mei op schoolkamp. Dat is al best snel 
na de meivakantie! 
Na de meivakantie ontvangen jullie het schoolkampboekje met daarin alle informatie over welke spullen 
er allemaal meegenomen moeten worden en wat we gaan doen. 
De kinderen moeten sowieso een goede fiets hebben en het kan geen kwaad om van ter voren een beetje 
te oefenen op het fietsen. 
 
Belangrijke data:   

- Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei; Meivakantie 2022. 
- 27 april: Koningsdag 
- 5 Mei; Bevrijdingsdag 
- 9 mei; school start weer na Meivakantie! 
- Opgelet… op 10 mei staat in de planning een “Open dag”, deze vervalt, we gaan hier een andere 

vorm voor kiezen, u hoort daar later meer over! 
- 12 mei: MR OBS Duiveland vergadering 14.30 uur 
- 18 mei: Bibliotheekbus op het dorp 
- 20 mei: volgende Nieuwsbrief 
- 26 mei en 27 mei: Hemelvaartsdag en vrijdag er na; Vrije dagen! 
- 31 mei t/m 3 juni… Schoolkamp groep 7 en 8!! 

 
Foto’s:  

- Groep1/2: https://myalbum.com/album/ejFAhKLTwJ8x3s 
- Groep Mad Science 1- 4 : https://myalbum.com/album/TcQVkeTUi2XpXz 
- Foto’s van Koningspelen volgen later.  

 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!  
      -     Flyer Koningsdag Nieuwerkerk 

- Flyer SMWO meivakantie  
- Mad science info + Flyer  

Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

 
Mad Science start op 23-05-2022 een naschoolse cursus op OBS Duiveland. Alle kinderen van 
groepen 3 t/m 8 die een flyer mee naar huis krijgen kunnen zich hiervoor inschrijven.  
 

https://myalbum.com/album/ejFAhKLTwJ8x3s
https://myalbum.com/album/TcQVkeTUi2XpXz


Tijdens deze geweldige cursus gaan kinderen aan de slag met talloze 
experimenten, activiteiten en demonstraties. Een welkome afwisseling na een 
drukke schooldag! Ga elke les naar huis met leuke gadgets en steek er ook nog 
iets van op! 
 
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school, duren 60 minuten en starten 15 minuten nadat 
de school uit is. Ieder jaar starten wij een nieuwe cursus, met nieuwe lessen en gadgets! 
 
https://inschrijven.mad-science.nl 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsender4.zohoinsights1.eu%2Fck%2F13ef.4aba358de%2Fdb340f40-b7d2-11ec-a369-525400b65433%2F9b1ff4bc7eb52a40f05e7489c9dbd18120bf5aca%2F2%3Fe%3D00uZno%252F2PmDecnEKFpLcFiHcYq7D8dpZe5NOSPN%252BCXQ%253D&data=04%7C01%7Cj.folmer%40obase.nl%7C2ef60b01623f464c4ed208da19f6c88f%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0%7C0%7C637850844975285205%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Cy3VyWLWdGZsVJuayfZGyTc8Uffh0cSTZD0A8TWprhI%3D&reserved=0

