Nieuwsbrief 19, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 17 juni 2022.

Beste ouders/verzorgers, bij deze de 19e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 1 juli 2022.
Verjaardagen:
18 juni
23 juni
28 juni
29 juni
30 juni
1 juli

Jade van Loon gr. 7
Lisa Olree gr. 3
Luuk Kiesenberg gr. 7
Jaimey Schrijver gr. 8
Mila Cappelli gr. 2
Didi Ijzelenberg gr. 2

Algemeen.
Groepsindeling schooljaar 2022/2023.
De groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten voor het volgende schooljaar is inmiddels bekend,
zie hieronder…
Groep 1/2 :
Juf Elly op maandag, dinsdag en woensdag (1x per 2 weken)
Juf Astrid op donderdag en vrijdag en woensdag (1 x per 2 weken)
Groep 3/4 :
Juf Marleen op maandag, donderdag en vrijdag
Juf Irene op dinsdag en woensdag
Groep 5/6:
Juf Ellen op maandag, dinsdag en woensdag (1x per 2 weken)
Juf Sandra op donderdag, vrijdag en woensdag(1x per 2 weken)
Groep 7/8:
Meester Maurice van maandag t/m donderdag
Meester Patrique op vrijdag
Meester Patrique is voor de rest van de week ook op school en wordt dan ingedeeld waar nodig.
Juf Jeanine gaat ons verlaten uit groep 7/8 en gaat die dag terug in de vervangingspool van Obase.
Juf Simone gaat de school verlaten en gaat werken op OBS de Kirreweie in Burgh- Haamstede, hierdoor
ontstaat er een vacature voor een onderwijsassistent, inmiddels is hier de sollicitatieprocedure voor
uitgezet. Meester Jacco blijft zijn werk vooralsnog verdelen over Oosterland, 1 dag en de rest van de
week op Nieuwerkerk.
Ouderbijdrage 2021/2022! Herhaalde oproep !! Graag opgelet
Beste ouders/verzorgers, Als ouderraad zijn wij het hele jaar enthousiast bezig om allerlei
activiteiten te organiseren voor alle kinderen van de school. In juni gaan we met groep 1
t/m 6 weer op schoolreis en groep 7 en 8 is alweer op kamp geweest!!!
Dit alles wordt bekostigd door de jaarlijks terugkomende vrijwillige ouderbijdrage. De
ouderbijdrage voor de kinderen uit groep 1 t/m 6 en groep 8 is vastgesteld op € 42,50
per kind. De ouderbijdrage voor de kinderen uit groep 7 is vastgesteld op € 67,50 per
kind (dit i.v.m. schoolkamp).
De kinderen uit groep 8 hebben de kampbijdrage vorig jaar al betaald.
Nogmaals verzoeken wij u vriendelijk het betreffende bedrag in de komende 2 weken over te maken op
NL13INGB0005070752 ten name van Stichting Schoolbelang Nieuwerkerk te Nieuwerkerk onder vermelding
van de voor- en achternaam van de kinderen.
Voor alle zekerheid geven wij u ook ons BIC nr. door: INGBNL2A Vergeet a.u.b. niet de ‘onder vermelding’,
dit ter voorkoming van een herinnering.
Wilt u in termijnen betalen dan is dit ook mogelijk neemt u dan contact op met
onze penningmeester Monique de Goede-Khezam via m_degoede@yahoo.com of
met de directeur van onze school.
Schoolreis groep 1/ 2 en 3 t/m 6!
Vrijdag 24 juni gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis.
Groep 1/2 gaat naar de Belhamel en groep 3 t/m 6 gaan naar Drievliet!
Vertrek op school vanaf 8.30 uur, dus graag iedereen op tijd aanwezig !

Groep 1 en 2 verwachten we ongeveer om 15.00 uur terug en groep 3 t/m 6 worden rond 18.00 uur terug
verwacht.
Betreffende de lunch het volgende…… Groep 1-2 krijgen frites, saus, minisnacks en onbeperkt water/
siroop en een ijsje. Groep 3-6 krijgen frites, saus en een ola ijsje. De lunch is dus geregeld.
Denkt u verder aan gepaste kleding, zonnebrandcrème enz., voldoende drinken, zeker voor gr 3 t/m 6 en
verder neem niet teveel geld en snoep mee( word je alleen maar misselijk).
Tot volgende week en vergeet je goede humeur niet.
Schoolfotograaf op bezoek, dinsdag 28 juni!
Op dinsdag 28 juni staat de schoolfotograaf gepland. Het gaat deze keer als volgt:
- Fotografe Mariska Cator maakt de schoolfoto’s
- De leerkrachten en/of de OR leden zullen de kinderen begeleiden
- Afhankelijk van het weer worden de foto’s binnen of buiten gemaakt.
- Broertjes en zusjes foto’s met kinderen die nog niet op school zitten, of elders op school
zitten doen we ook!
- De broertjes –en zusjes foto’s met kinderen die nog niet op school zitten, starten als eerste
vanaf half 9 als het binnen plaatsvindt. Als het buiten plaats vindt wordt er gestart om 8.15 uur!
- Andere broertjes- en zusjesfoto’s worden verder op school geregeld!
- Mocht u bezwaar hebben dat uw kind op foto gaat, dan horen we dat graag van u.
Stukje 4 daagse van moeder Malou, Nadine ?
Het is leuk om mee te doen aan de Avond4daagse. De eerste avond vonden we heel leuk, omdat we met
vriendinnen waren en we liepen langs het water we liepen ook nog op een steiger en kregen we een
koekje.
De 2e avond vonden we het wel leuk maar er was niet veel te zien maar we vonden het wel leuk met
vriendinnen we kregen daar fruit en groente. We hebben zin in de andere dagen. Groetjes Emmelie en
Malou.
Gisteravond was het ook gezellig, erg mooi weer en de langste route 9,5 km. Met mooi uitzicht over het
water en de kinderen allemaal over de dijk. Vanavond de laatste avond en doen er nog meer kindjes mee
van de school!
Bedankt allemaal voor het meedoen, gezellig! Tot volgend jaar! Groetjes van Nadine.
(PS. Onderaan de nieuwsbrief nog een paar leuke foto’s)
Groep 1-2.
Gisteren hadden we onze eerste oogst van de moestuin. Radijsjes. Super trots waren de
kinderen. Wat de moestuin betreft…..Alles groeit voorspoedig.
Elke week meten we de plantjes met stroken en kijken we wat langzaam groeit en wat snel.
Daarnaast hebben we vlierbloesemsiroop gemaakt. Plukken, weken, zeven, afmeten,
mengen, koken, roeren en afkoelen. Didi kwam zelfs met eigen kweek van zonnebloemen.
De zonnebloemen staan nog in de klas. Vandaag gaat een groepje verspenen. Wat dat is kan uw kind u
vanmiddag vertellen.
Nu hebben veel kinderen voer meegebracht. Wat een soorten. Wat doen we ermee? Van alles, behalve zelf
opeten. Meten, wegen, vergelijken, meer, minder, groot klein. etc. En voor je dier een verzorgplan
maken.
Juf Lincy heeft vlinders gemaakt met de leerlingen. Daar fleurt, samen met de soeppannen,
de klas van op.
Chase hebben we mogen verwelkomen in onze klas, nu nog als wenmomenten.
Lex is 4 geworden en zit officieel in onze klas. Welkom.
Volgende week staat er veel op het programma, studiedag en schoolreis. Superspannend.
Denkt u ook aan insmeren, petjes en voldoende drinken? Zo ook voor de hete dagen.
Voordeel is wel dat we lekker kunnen buiten eten en drinken.
Groep 3-4.
We mogen twee nieuwe leerlingen verwelkomen in onze groep. Het zijn Nihal in groep 3 en
Mohammed in groep 4. Maandag hebben ze kennisgemaakt en dinsdag kwamen ze voor het
eerst bij ons in de klas meedoen. We hebben al gemerkt, dat het aardige kinderen zijn, ze
spelen en werken al goed mee. Ze komen uit Somalië en zijn al bijna 2 jaar in Nederland, dus
ze zijn al eerder op school geweest in een ander dorp. Nu wonen ze hier in Nieuwerkerk en ze
hebben er zin in! Veel plezier op school gewenst.
In groep 3 zijn we al bijna klaar met het leesprogramma, we gaan de laatste weken dan ook alvast
starten met de methode van groep 4. Dit doen we, omdat we nu deze werkwijze vlotter kunnen

aanbieden, dan wanneer er in september weer een "verse" groep 3 naast zit. Met rekenen zijn we met het
verkennen van de getallen tot 100 bezig en leren we de sommen tot 10 uit het hoofd. U zou dit ook thuis
kunnen trainen, dan gaat het rekenen op school vlotter! Vooral de - sommen blijven een beetje achter.
Groep 4 is bezig met de getallen tot 1000. Op de getallenlijn goed leren plaatsen, tellen
en terugtellen, het schema D-H-T-E ( duizend -honderd- tien- een ) en de waarde van de
cijfers in een groter getal bepalen. We gaan in het laatste blok van taal beginnen, afgelopen
week hebben we de taaltoets gedaan. Een lastig onderdeel daarin was het plaatsen van de
aanhalingstekens op de goede plek. En je kunt enkele of dubbele aanhalingstekens
gebruiken, dat maakt het extra moeilijk.
Er staat ook een leuke dag op het programma, of eigenlijk twee, volgende week een
studiedag en de schoolreis, jippie!
Opgelet….Wanneer het een droge dag wordt gaan we altijd buiten gymmen/ spelen, in dat geval hoeft u
geen gymspullen mee te geven.
Einde stageperiode Meester Karl!
Afgelopen jaar heb ik met veel plezier stage mogen lopen op OBS Duiveland, eerst in groep 5-6 en later
in groep 3-4 (en zelfs nog een paar dagen bij 7-8 op het schoolkamp).
Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad en veel geleerd van alle collega's rond mij heen.
Dinsdag 21 juni is helaas mijn laatste stagedag zijn en zal ik afscheid nemen in mijn huidige stageklas.
Ik heb een hele leuke tijd gehad en ga iedereen van de school missen!
Groeten Meester Karl
PS. Meester Karl, wij waren ook heel blij met jou als stagemeester, succes met je opleiding verder.
Groeten Team Duiveland
Groep 5-6.
Deze week zijn we gestart met cito toetsen. Rekenen, spelling, lezen en begrijpend
lezen worden getoetst.
Met het mooie weer hebben we deze week twee keer buiten gegymd. Op het veldje
speelden we slagbal. Voor sommige kinderen nog een nieuw spel, maar wat ging het al
goed voor de eerste keer.
De bal slaan, rennen en ook opletten of de brander nog niet brandt. Er werden ook
vangballen gemaakt door de veldpartij en een enkele homerun gerend. De meeste
kinderen vonden het zo leuk, dat ze woensdag weer slagbal wilden spelen!
Hoi, ik ben Noa Verbraak en ik mocht mijn laatste stage jaar volgen in groep 5/6 bij Ellen. Ik heb het hier
heel erg naar mijn zin gehad en veel geleerd. Al mijn opdrachten en examens zijn afgerond en ik ben
geslaagd. Ik maak het schooljaar af op OBS Duiveland in Nieuwerkerk. Na de zomervakantie ga ik naar de
HZ in Vlissingen social work doen.
Lieve groetjes en fijne vakantie alvast allemaal.
Noa Verbraak
PS. Juf Noa, wij waren ook heel blij met jou als stage-juf! Succes met je volgende
opleiding. Groeten Team Duiveland
Het nieuwe Faqta thema heet: De kracht van muziek. Ook nu weer een heel leuk onderwerp.
We hebben het over: het levenslied of de smartlap, blues en Jazz, dance,, disco , zingen en je stem.
Alle jongens (en Elin) gingen vanmiddag uit hun dak bij dance muziek van Armin van Buuren.
Zij zijn zeker van plan om later wat festivals te bezoeken. 😀🕺
Zijn jullie, als ouders, hier alvast op voorbereid.
Verder hebben we veel zin om volgende week vrijdag op schoolreis naar Drievliet te gaan.
De groepjes zijn al gemaakt.
Groep 7-8.
Revue.
Het afscheid van groep 8 begint inmiddels aardig vorm te krijgen en er wordt steeds meer geoefend. Bijna
alle teksten zijn klaar en nu is het de bedoeling dat de kinderen dit uit hun hoofd gaan leren. Het
knutselen voor het decor gaat ook goed, inmiddels zijn er al enkele decorstukken af.
Het afscheid zal worden gehouden op woensdag 20 juli en we voeren de revue dan twee keer op. Voor de
kinderen van school is er ’s ochtends een uitvoering en ’s avonds zijn de ouders en andere familieleden
welkom. Verdere informatie over het afscheid van groep 8 volgt binnenkort!

Schoolkamp…
Dinsdag 31 mei gingen we fietsen naar Vrouwenpolder. Toen we aankwamen, gingen we eerst de tenten
opzetten. Daarna zijn we naar het strand gegaan. Toen we daarvan terug waren, mochten we even spelen
en daarna lekkere pannenkoeken eten. Na het eten gingen we het Zweeds loopspel doen.
De volgende ochtend moesten we al om half 8 uit bed voor het kanoën, boogschieten en een parcours
boven het water bij Kanoa bij het Veerse Meer. Na Kanoa gingen we naar Veere, naar Oma’s snoepwinkel
en andere winkels. Toen waren we weer terug op het kamp, we gingen friet en snacks eten.
De volgende dag gingen we naar Neeltje Jans. Dat vonden wij het leukst. Daar gingen we onder andere
spelen in een waterpark en met een waterglijbaan, maar we hebben ook een rondvaart gemaakt. Toen we
weer terug waren, gingen we Chinees eten. Na het eten gingen we disco doen en dat was superleuk.
De laatste dag moesten we ons klaarmaken en inpakken om weer naar huis te gaan. Iedereen had geen zin
meer om ver te fietsen, we hebben in totaal meer dan 100 kilometer gefietst!
Groetjes van Rosalie Bos en Ivy.
Dinsdag gingen we weg met de fiets naar Vrouwenpolder. Het was 40 kilometer fietsen.
Toen we aankwamen gingen we doodmoe (Enora) zitten en gingen we eten en daarna
de tent opzetten en onze spullen uitpakken. Daarna gingen we naar het strand. We
gingen in de zee zwemmen en op het strand spelen. Ondertussen werden er
pannenkoeken gebakken op de camping. Toen we terug waren op de camping genoten
we van de pannenkoeken en daarna hadden we even tijd voor ons zelf. Toen gingen we
het Zweeds loopspel doen. Daarna mocht je kiezen of ging douchen of niet. Ik (Frédérique) ging wel
douchen. Toen moesten we de tent in. Sommige kinderen gingen kletsen en anderen gingen slapen. En
toen zat de eerste dag erop.
De tweede dag gingen we kanoën op het Veerse Meer. De derde dag gingen we naar Neeltje Jans en de
laatste dag naar huis.
De groeten van Enora en Frédérique.
Verkeersexamen groep 8.
Op dinsdag 24 mei hebben we verkeersexamen in Bruinisse gedaan. We gingen
natuurlijk fietsen en het was ongeveer 6 kilometer. Toen we daar aankwamen,
moesten we in een rij staan op het schoolplein naast de Albert Heijn. We kregen
een hesje met een nummer. Daarna moesten we gaan fietsen en we moesten pijlen
volgen. Op den duur was er een straat geblokkeerd door een vrachtwagen.
Onderweg was er ook nog een stopbord en daar moest iedereen stoppen. Er stonden
ook mensen langs de route om te kijken hoe wij het deden. Toen iedereen klaar
was, zijn we weer terug naar school gegaan. Ik ben geslaagd!
Groeten van Job.
Presentaties.
Een aantal kinderen heeft al een presentatie gedaan, maar de meesten komen binnenkort aan de beurt.
We hebben al presentaties gezien over de Australian Labradoodle, Zwitserland, de Sims 4 en het gebit.
Deze waren allemaal goed voorbereid en hebben alle vier een mooi cijfer gekregen. We zijn benieuwd
naar de rest!
Belangrijke data:
- 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.
- Dinsdag 28 juni; Schoolfotograaf op bezoek, meer info in volgende Nieuwsbrief!
- Vrijdag 1 juli; Rapport 2 mee voor alle groepen en Nieuwsbrief 20
- Ma 4 t/m do 7 juli; rapportgesprekken 2, informatie volgt vanuit leerkrachten
- Vrij 15 juli; Nieuwsbrief 21
- Woensdag 20 juli: Meester- en Juffenfeest en
’s middags en ’s avonds Afscheid groep 8 en Revue
- Vrijdag 22 juli; Laatste schooldag; alle leerlingen 12.00 uur uit!
Foto’s:
Groep 1/2 : https://myalbum.com/album/dfFBrMfKKtv8A8
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!
-

-

Flyer Zwembad Dol-Fijn.
Flyer Vitale Kern Nieuwerkerk en Hyperlink vitale Kern Nieuwerkerk: https://bit.ly/3w9FS5k

