Nieuwsbrief 20, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 1 juli 2022.

Beste ouders/verzorgers, bij deze de 20e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 15 juli 2022.
Verjaardagen:
5 juli
6 juli
9 juli

Daniel ’t Hart gr. 5
Chase Hage gr. 1
Youp Straatmans gr. 6

Algemeen.
Ouderbijdrage 2021/2022!
Beste ouders/ verzorgers we zijn nog steeds in afwachting van diverse vrijwillige betalingen van de
ouderbijdrage. Als dat voor u geldt, wilt u dit dan a.u.b. in orde maken.
U heeft er een aparte mail over ontvangen als u tot enige tijd geleden nog niet betaald had.
Alvast bedankt!
Schoolfotograaf op bezoek geweest!
Afgelopen dinsdag was de schoolfotograaf Mariska Cator op bezoek. Alle foto’s die gemaakt moesten
worden zijn gemaakt. Gelukkig was het lekker weer en kon er veel buiten worden gefotografeerd.
Binnenkort ontvangt u informatie over bestellen enz. Nog even geduld dus
Meester en juffenfeest ; indeling playback welk lied , eigen leerkracht enz.
Op woensdag 20 juli vieren we het meester- en juffenfeest, dat wordt een volle, gezellige dag.
We doen het als volgt…. Eerst de verjaardagen vieren in de groep, dan met z’n allen
kijken naar de revue van groep 8, vervolgens lunchen( gewoon zelf meenemen), na de
lunch Playbackshow door de kinderen, voor de kinderen. Daarmee gaan we het
middaggedeelte vullen.
De leerkrachten zorgen deze dag voor een hapje en een drankje tussendoor. Daar hoeven
jullie dus niet aan te denken!
Opgelet… Wil je meedoen aan de Playbackshow? Geef je dan op bij je meester of juf, Met: welke artiest,
welk liedje en of je het alleen of met een groepje doet!! Dat moet vast lukken en we hopen natuurlijk uit
iedere groep op deelnemers!!
Groep 1-2.
Ook groep 1/2 heeft een leuke week achter de rug. Vrijdag de 24e, was het natuurlijk schoolreis, een
geslaagde dag, lekker gespeeld en ’s middags meer moe maar voldaan naar huis.
Door het groeizame weer zijn de Moestuinbakken een succes, alles groeit er erg goed en vandaag is er
weer “geoogst” en van gegeten.
Verder hebben groep 1 en 2 aan hetzelfde thema gewerkt als de kinderen van Kibeo. Dat hadden de
leerkrachten met Kibeo afgestemd. Erg leuk op deze manier.
Ook goed is om te melden, dat Juf Iris even niet komt stage lopen, zij heeft wat medische klachten die er
voor zorgen dat ze geen stage kan en mag lopen. Sterkte voor de juf in ieder geval.
Op naar de laatste 3 weekjes en dan is het alweer zomervakantie !
Groep 3-4.
De schoolreis: het succes van het jaar. Gezellig met z 'n allen in de bus, wat een
sfeertje! Hoewel er regen en slecht weer was voorspeld, hebben wij een prima dag gehad.
Geen drupje regen, behalve van de splash. We hebben heerlijk gespeeld met water, van
glijbanen afgegleden en in allemaal vliegende, rijdende en bewegende dingen gezeten.
Friet en ijs om te smullen, wat willen we nog meer!
Het is fijn om te zien, dat ook onze nieuwe leerlingen het leuk en fijn hebben op

school, enthousiast zijn en volop meespelen, dat is best snel!
De afgelopen week hebben we wel weer moeten werken...
Groep 4 is met rekenen bezig met getallen tot 1000, met keersommen, die ook een deelsom kunnen
worden (hoe dan?) , met de klok en met kilogram. Groep 3 is bezig met getallen tot 100 uitspreken, op de
getallenlijn plaatsen en patronen afmaken. Beide groepen maken ook regelmatig automatiseringslessen,
snel het antwoord bedenken op sommen tot 10 of 20, zowel plus als min. Dit is erg belangrijk om vlot te
kunnen rekenen. Kan uw kind dit nog niet? Dan oefenen!
Groep 4 is met taal met het onderwerp beroepen en werken aan het werk, daarna met een toneelstuk
maken en de leestekens worden herhaald. Groep 3 heeft de laatste kern van VLL afgerond. Hierna zetten
we in op veel lezen en een start maken met de methode van groep 4 "Estafette".
Beide groepen hebben het onderwerp "zo blij als een ei" van Faqta afgerond. Dit ging over vroeger en
groeien. Nu zijn we begonnen met "onderweg". Daarin worden de fiets en de auto en reizen behandeld.
Nog een paar leuke weken te gaan, met o.a. het meester- en juffenfeest, de revue van groep 8 en de
laatste schooldag. We kijken alvast terug op een heel fijn jaar met uw kinderen, jongens en meiden,
Bedankt!!
Groep 5-6.
De laatste maand voor de zomervakantie is ingegaan. We zijn begonnen met het afronden van het
schooljaar. De rapporten zijn gemaakt en gaan vandaag mee naar huis. Volgende week volgen de
oudergesprekken.
We besteden deze laatste weken op Snappet veel aandacht aan doelen die nog niet behaald zijn. Dit
is dus per kind verschillend. Het is natuurlijk heel fijn om een doel met stippeltjes en/of een
uitroepteken daarna met een vinkje te behalen.
Tussendoor doen we af en toe een meditatieoefening om de hoofden wat leger en rustiger te maken.
Er wordt dus nog hard gewerkt deze laatste weken, met als beloning ook af en toe een moment vrije
keuze.
We hebben een heel leuk schoolreisje achter de rug. Zie de stukjes van de leerlingen hieronder.
We gingen allereerst met de bus naar Drievliet. Toen we er gelijk waren gingen we in de draaikolk. Daarna
ging ik (Sylvie) in de octopus, een soort schommelschip. We gingen in de Formule X met een best wel
lange rij. Na de lunch kocht ik een suikerspin, die best wel groot was. En ik (Emmelie) een grote slush
puppy. We vonden het schoolreisje heel leuk!!!!!
Van: Sylvie en Emmelie vd Z
De schoolreis was heel leuk. We gingen eerst achterin het park, want daar was het minder
druk. We gingen eerst in de zweefmolen. Daarna gingen we naar de boomstammen, dat
was een hele leuke attractie en we werden best nat. Daarna gingen we in de kopermijn.
Daar stond een best lange rij.
We aten frietjes en daarna gingen we weer verder in het park.
Van: Elin en Youp
We gingen naar Drievliet. In de bus aten we zoveel snoep. Als eerste gingen we in de vliegende vissen. Dat
was heel leuk, maar hij ging niet super hoog ofzo.
Daarna gingen we in de blauwe achtbaan die bijna over de kop gaat. Ik (Esmee) ben er 4 keer achter
elkaar in geweest. Dus misselijk!. We gingen ook nog in de uilenachtbaan. Daar moesten we een half uur
in de rij staan. De draaikolk vonden wij het leukst.
We vonden het super super leuk!!! Van: Esmee en Aya
We gingen als eerst toen we in het park gingen, toen gingen we in de trekkers. Die vonden wij heel leuk.
En daarna gingen we in de theekopjes en toen gingen we naar achteren. Daar ging ik (Alexander) in het
spookhuis met Keano Manni. We moesten super lang wachten.
Tim vond de trekkers het allerleukst en Alexander de uilenachtbaan.
We vonden het schoolreisje heel leuk en we willen er nog een keer naar toe.
Van: Tim B en Alexander
Groep 7-8.
Afscheid groep 8 !!!
Op woensdag 20 juli is het afscheid van groep 8…….dat is al over 2,5 week! Voordat het zover is, moet er
nog wel een hoop gebeuren, maar het komt goed.
We willen van te voren graag weten hoeveel personen er per leerling naar de avondvoorstelling komen
kijken. Dan kunnen we hier rekening mee houden met het klaarzetten van de stoelen. De kinderen mogen
dit aan mij doorgeven.

De voorstelling begint om 19.00 uur en de zaal gaat open om 18.45 uur. Willen jullie a.u.b. gebruik
maken van de ingang op het grote plein. Na de voorstelling worden de getuigschriften uitgereikt aan de
kinderen. Er komt nog een officiële uitnodiging voor het afscheid van groep 8.
De barbecue voor de kinderen van groep 8 is ook op woensdag 20 juli en deze begint
om 16.30 uur. Daarna is natuurlijk de voorstelling, de kinderen blijven na de barbecue
dus gewoon op school om zich voor te bereiden (alle spullen weer klaarleggen, schmink
bijwerken enz.).
Verder heeft een aantal mensen zich al aangemeld om te helpen met de make-up/schmink en het haar.
Als er nog meer mensen zijn die dit willen, dan kunnen ze dat aan mij(meester Maurice)doorgeven.
Als er iemand is die het leuk vindt om de voorstelling te filmen, dan hoor ik het graag. En als er nog
vragen zijn, dan horen we dat ook graag!
Belangrijke data:
- Ma 4 t/m do 7 juli; rapportgesprekken 2, afgelopen kon er worden ingetekend o.a. via Parro!
- 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/JKHDjAxK2gktYP
Groep 1/2 schoolreis: https://myalbum.com/album/Wx5kFdLnToipty
Groep 3 t/m 6 Schoolreis: https://myalbum.com/album/QtM7u5ysU6RGnU
Groep 7/8 Schoolkamp: https://myalbum.com/album/UfjyhBWnJXCKby
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!
Vanuit de Gemeente Schouwen-Duiveland in overleg met scholen is er een aanzet gemaakt voor allerlei
Naschoolse activiteiten op Schouwen- Duiveland.
Bij deze nieuwsbrief vindt daarover informatie in de bijlage !

