Nieuwsbrief 17, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 20 mei 2022.

Beste ouders/verzorgers, bij deze de 17e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 3 juni 2022.
Verjaardagen:
21 mei
26 mei

Britt Westdijk gr. 6
Jayda van Vossen gr.6

Algemeen.
Groep 1-2.
Dit is de laatste week dat we met het thema lente hebben gewerkt. We houden nog wel de mooie
schapen en zelfgemaakte bloemen aan de muur.
De geplante zaadjes zijn mooi opgekomen. Afrikaantjes, zonnebloemen, peultjes,
tomaat, broccoli, wortel en prei. Spinazie e.d. planten we ter plekke. De 2
moestuinen konden we gisteren niet opzetten vanwege het weer. Hopelijk gaat dat
vandaag beter.
Om te weten hoe alles groeit hebben we een reeks gemaakt van zaadje tot plant.
Volgende week starten we met het thema Eten en Drinken. Het gaat niet alleen over
voeding maar ook het restaurant en wat de dieren eten. De moestuin komt dan ook om de hoek
kijken.
De letter L van Lente is aan bod geweest. Met cijfers werken we elke dag maar ook de herkenning ervan
is belangrijk. De cijfers van 10 t/m 20 voor groep 2 hebben extra aandacht gehad. Tip voor thuis om te
oefenen. Ken je de cijfers dan wordt het rekenen ook makkelijker in groep 3.
De boekfiets.
Maandag kwam Elise de voorleesconsulente op de boekfiets met natte haren aan bij onze school. Gelukkig
ging de zon daarna schijnen zodat wij buiten konden genieten van haar verhaal. In de boekfiets zaten niet
alleen boeken maar ook een vertelkastje waar platen in kunnen. Zo lijkt het net een minitheater. Ze las
het boek: Het circus is in de stad voor. Wij kijken alweer uit naar de volgende keer dat ze komt
Reminders: een theedoek voor het eten en drinken en op woensdag, donderdag en vrijdag… fruit mee voor
de ochtendpauze.
Groep 3-4.
Na de vakantie zijn we weer fris en fruitig van start gegaan. Het is nog een behoorlijk lange periode tot
dat de zomervakantie begint. Gelukkig hebben we af en toe een lang weekend vrij. Als het weer zo goed
blijft als in de afgelopen week, kunnen we daar extra van genieten.
We zijn dan nu ook begonnen aan de laatste loodjes. We bieden bij alle vakken de laatste nieuwe
doelen aan, oefenen verder met doelen die we nog niet bereikt hebben en soms volgt er nog een
extra uitleg over dingen die nog onvoldoende beheerst worden. Er wordt hard gewerkt
om te blijven groeien op alle gebieden.
De afgelopen periode en ook de komende periode richten we ons op onze kwaliteiten.
Welke eigenschappen bezit je en waar kun je die voor gebruiken bij de dingen die we op
school aanbieden of doen. Dit begint met jezelf leren kennen. Zo hebben we kaartjes met
kwaliteiten op. Iedere leerling mag een kaartje kiezen met een kwaliteit waarvan ze weten
dat ze deze bezitten. Vervolgens mogen ze uitleggen waarom ze deze kwaliteit bij zichzelf

vinden passen en waarvoor je die nog meer kunt gebruiken. Heel mooi om te zien hoe kinderen dit over
zichzelf kunnen vertellen.
In de pauzes spelen we heerlijk buiten en genieten van het mooie weer. De meiden waren afgelopen week
bezig met de handstand tegen de muur. Soms wel met 3 tegelijk. Er is veel geoefend en
doorzettingsvermogen voor gebruikt om dit te bereiken.
Knap gedaan, meiden! Als het lukt delen we hier een filmpje van in de Parroapp.
Groep 5-6.
Opgelet a.u.b….Bij deze willen wij u nogmaals verzoeken om ervoor te zorgen dat alle
kinderen 'oortjes' hebben op school. Dit is nodig bij het bekijken van filmpjes bij
Faqta en bij het maken van opdrachten voor spelling.
Maandag 23 mei staat er een Engels toets HOOFDSTUK 5 op het programma. Dit is eerder
al in Parro aangegeven.
Het huidige thema van Faqta 'van mond tot kont' ( OEPS ) spreekt erg aan. We leren
over gezonde en ongezonde voeding, de spijsvertering, de bloedsomloop en natuurlijk over poepen en
plassen.
Nog 4 spreekbeurten te gaan en dan heeft iedereen zijn spreekbeurt gehouden in de klas.
Het is altijd heel leuk om naar alle presentaties te luisteren en te kijken. Bij aanvang van de
spreekbeurt vaak wat zenuwen, maar daarna toch stoer en vrij relaxed voor de klas. Afgelopen week
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: de dwerghamster, paarden, Rotterdam en sporten, poep.
Ook via deze weg complimenten voor de kinderen en de ouders.😀
Groep 7-8.
Gastles “dode hoek”.
Afgelopen dinsdag waren er twee gastsprekers van Veilig Verkeer Nederland in onze klas.
Ze kwamen iets vertellen over de “dode hoek” van vrachtwagens en hoe gevaarlijk dat voor
fietsers kan zijn. Gelukkig legden ze ook uit hoe je als fietser rekening kan houden met de
dode hoek van vrachtwagens. Er stond ook een vrachtwagen bij de school, zodat de kinderen
konden zien, wat een chauffeur allemaal vanuit de cabine kan zien. De les was erg interessant
en hopelijk hebben de kinderen er wat van opgestoken.
Schoolkamp.
Het is al bijna zover! Over ongeveer anderhalve week gaat het schoolkamp beginnen. In de
klas hebben we het er al regelmatig over en bijna iedereen heeft er al veel zin in.
Vorige week hebben de kinderen het schoolkampboekje mee naar huis gekregen. Als er nog
kinderen zijn die medicijnen tijdens het schoolkamp moeten gebruiken of allergisch voor bepaalde
voedingsmiddelen zijn, dan horen we het graag.
Overige bijzonderheden kunnen ook nog doorgegeven worden.
Als er ouders zijn die het leuk vinden (en tijd hebben) om op dinsdag 31 mei ’s middags te helpen met
het opzetten van de tenten en/of pannenkoeken te bakken, dan horen we dit ook graag.
En … we zijn nog op bezoek naar een bezemwagen voor de heenreis, dus wie heeft er tijd en een ruime
auto om de groep te volgen op de heenreis en indien nodig op te treden “als noodopvang” ??
Verkeersexamen groep 8.
Nog even een herinnering (zie ook de mail van maandag 16 mei):
Groep 8 heeft op dinsdag 24 mei praktisch verkeersexamen in Bruinisse. Ze moeten dan ’s ochtends op de
fiets naar school komen. Het examen begint voor ons om 11.30 uur. In de klas hebben we een aantal zaken
besproken die de kinderen tijdens het examen tegen gaan komen, zoals een stopbord en een bord dat zegt
dat je de straat niet in mag fietsen (maar hoe moet je er dan doorheen met je fiets?????). In de bijlage van
de mail zit ook een kaartje met de route door Bruinisse, voor als er eventueel nog kinderen willen
oefenen. Op de dag van het examen staat de route met pijlen aangegeven.
Belangrijke data:
-

26 mei en 27 mei: Hemelvaartsdag en vrijdag er na; Vrije dagen!
31 mei t/m 3 juni… Schoolkamp groep 7 en 8!!
3 juni; Volgende Nieuwsbrief

-

Maandag 6 juni: VRIJE DAG, i.v.m. Pinksteren
Woensdagmiddag 8 juni; VRIJE MIDDAG leerlingen i.v.m. studiemiddag Team
13 juni t/m 16 juni; Avond 4 daagse Zierikzee, meer info volgt
Dinsdag 28 juni; Schoolfotograaf op bezoek, meer info in volgende Nieuwsbrief!

Foto’s:
Groep 1 en 2: https://myalbum.com/album/KqXcimqgL3beq4
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!
-

Benjamin Sport voor groep 3 en 4 !! (Zie bijlage)

-

Mad Science: Naschools aanbod gaat niet door vanwege te gering aantal aanmeldingen!!

