Nieuwsbrief 18, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 3 juni 2022.

Beste ouders/verzorgers, bij deze de 18e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 17 juni 2022.
Verjaardagen:
4 juni
10
11
12
14
15
16

juni
juni
juni
juni
juni
juni

Sophie Deurloo gr. 4
Xander Hage gr. 4
Steef Ravia gr. 3
Kyanno Meijer gr. 5
Guus Maas gr. 4
Alexander Coolbergen gr. 5
Sylvie den Boer gr. 6
Manoek v/d Zande gr. 2

Algemeen.
Groep 1-2.
We zijn aan het thema eten en drinken begonnen. Aan de oproep om pizzadozen werd
massaal gehoor gegeven. Bedankt!
Nu hebben we een pizzarestaurant in kunnen richten en daar wordt veel in gespeeld.
Het verhaal dat bij dit thema hoort heet Regenboogsoep. Het gaat over twee kinderen
en een vader die regenboogsoep (een soep met veel verschillende kleuren groenten)
maken omdat opa en oma komen eten. Door papa, mama en opa wordt er een schep zout
ingegooid. Gevolg: veel te zoute soep.
Ze besluiten dan om maar broodjes met allerlei beleg te eten. Ook lekker. Enkele
woorden die bij dit thema horen zijn: de maaltijd, het boodschappenlijstje, het
recept, proeven, de geur, tafeldekken.
Het lied over de pizzabakker wordt uit volle borst gezongen (zie het filmpje op Parro). In de kring
hebben we zout, zoet en zuur geproefd. En we hebben ontdekt dat smaken verschillen. De kinderen
maken ook een werkje van wat ze lekker en niet zo lekker vinden.
Juf Astrid en juf Simone hebben samen met de kinderen de moestuintjes ingericht. We hopen op goed
groeiweer en een goede oogst.
Juf Elise, de voorleesconsulente, is weer geweest en heeft het boekje van “De krokodil die wel een kindje
zou lusten” verteld. Ze deed dat weer met behulp van het verteltheater. (Kamishibai)
We zijn ook bezig met klokkijken (de hele uren) en we zijn ook gestart met een leesgroepje voor de
kinderen die daar aan toe zijn.
Tijdens de gymles hebben we geschommeld op een reuze schommel waar je wel met zijn drieën op kon!
Groep 3-4.
De afgelopen weken zijn we met groep 4 gestart met het tellen tot 1000. In het begin lijkt dit
ingewikkeld, maar het gaat gelukkig steeds beter. Ook oefenen we nog steeds met de tafels. Deze week
hebben de kinderen hun huiswerkboek weer meegekregen. Wat het huiswerk voor deze week is, staat in
de Parro app.
In groep 3 zijn we met rekenen bezig met getallen tot 100. Ook oefenen we sommen
tot en met 10. Deze moeten vlot en goed uitgerekend kunnen worden. Dit helpt
straks in groep 4 enorm. Bij lezen hebben we geleerd over -aai/-ooi/-oei. We
leerden deze klanken ook goed schrijven.
Binnenkort gaan we alle leerlingen weer toetsen. Daarna maken we de rapporten en
volgen er gesprekken met ouders. Houd de Parro app dus in het oog. Daar zult u uitgenodigd worden
om een gesprek in te plannen.

Tot slot nog een oproep…. Als uw zoon of dochter wilt trakteren graag vooraf aangeven bij de
leerkracht. Dit om te voorkomen dat er meerdere kinderen tegelijk trakteren op 1 dag.
Sommige kinderen vinden het fijn om de enige te zijn en echt de volledige aandacht hiervoor te krijgen.
Alvast bedankt!
Groep 5-6.
Deze keer geen nieuws uit groep 5/6, de laatste berichten en mededelingen kunt u lezen in de
Parro app.
Groep 7-8.
Schoolkamp;
Groep 7 en groep 8 zijn deze week op schoolkamp geweest!
Geen informatie uit deze groepen deze keer.
Zie de parro berichten van de afgelopen dagen voor een indruk van het schoolkamp!
Belangrijke data:
-

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
Vrijdag 17 juni; Volgende nieuwsbrief 19
Dinsdag 21 juni; MR vergadering OBS Duiveland
Donderdag 23 juni; Studiedag Team; Jaarevaluatie enz. leerlingen deze dag vrij
Vrijdag 24 juni: Schoolreis groep 1 t/m 6 nadere informatie volgt
Dinsdag 28 juni; Schoolfotograaf op bezoek, meer info in volgende Nieuwsbrief!
Vrijdag 1 juli; Rapport 2 mee voor alle groepen

Foto’s:
Groep 1 2: https://myalbum.com/album/Jk9KbD9q8SghWJ
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!
-

Flyer Zwembad Dolfijn

De avondvierdaagse 2022
Beste kinderen, ouders en verzorgers van OBS Duiveland,
De avondvierdaagse van Zierikzee wordt voor de 75e keer georganiseerd dit jaar.
Van dinsdag 14 juni tot en met vrijdag 17 juni 2022.
Wie loopt er gezellig mee?
Je kunt je opgeven voor 4 avonden, de kosten hiervoor zijn 6 euro.
Dit is met medaille en dan opgeven voor de hoeveelste keer je meeloopt.
En je kunt ook alleen de laatste avond mee lopen (voor de kleintjes), dan zijn de kosten 3,50 euro.
Ouders en verzorgers kunnen ook meelopen als begeleider 4 avonden voor 3,50 euro maar dat is zonder
medaille.
Er moet per kind wel een ouder meelopen er is vanuit school geen begeleiding.
De 8 km elke avond start vanaf het Havenplein te Zierikzee om 18:45uur.
We vertrekken om/rond 18:15 uur van school, zodat we gezamenlijk naar Zierikzee rijden.
En omdat het de 75e editie is, is er bij binnenkomst elke avond muziek en optredens op het Havenplein.
Als je mee wilt doen dan graag voor vrijdag 10 juni opgeven via het volgend 06-nummer:
06-23558712 van Nadine Rikhof (moeder van Malou en Ziva).
In de app graag vermelden: je naam en de hoeveelste keer je meeloopt.
Alvast bedankt! Namens de OR-leden, Sigrid en Nadine.

