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ALGEMEEN
Deze periode brengt voor de kinderen ook veel stress
met zich mee, ook al is het niet altijd zichtbaar. De
afgelopen weken is er door de kinderen keihard gewerkt
om op afstand te begrijpen hoe je een bepaalde som
moet oplossen of woord moet schrijven. Door ouders die
hun kinderen begeleiden, door leerkrachten die het
digitaal onderwijs vormgeven. Kinderen zijn flexibel en
leergierig. Ze ontwikkelen zich nu op een ander vlak, of
in het ene onderdeel meer dan het andere. Dat komt wel
weer goed, wanneer we weer naar school kunnen. Het
is nu bijna meivakantie en die vakantie hebben de
kinderen hard nodig om bij te komen van de andere
wereld waarin ze ineens even staan. Slaap uit, speel in
de tuin, ontspan, maak plezier en doe energie op voor
de periode die nu weer komt! Gelukkig mogen we na de
meivakantie weer voorzichtig starten. U ontvangt nog
een brief over hoe we dit gaan doen en welke afspraken
we maken.

MEIVAKANTIE 25 APRIL T/M 10 MEI
Laat Nederland Bloeien Samen
De oma van Jet heeft iets leuks bedacht. In deze
ingewikkelde tijd is het fijn wanneer de wereld weer een
beetje leuker wordt. En hoe kun je dat nu het beste laten
zien? Door heel Nederland te laten bloeien! Daar helpen
wij natuurlijk graag aan mee! Buiten op de pingpongtafel liggen zakjes met zonnebloemen. Kom een
zakje halen en help mee om Nederland te laten bloeien.
We zien natuurlijk graag de foto’s van hoe goed de
bloemen worden verzorgd en groeien!
Schoolreis en kamp
Door alle maatregelen kunnen de schoolreizen dit jaar
helaas niet doorgaan. Onlangs is de incasso wel gedaan
voor de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld. In
overleg met de Ouderraad is besloten om het geld dat
betaald is te laten staan voor de schoolreis van volgend
jaar. Voor groep 8 wordt er nagedacht over een leuke
afsluiting, mogelijk wordt (een deel van) het
schoolreisgeld daarvoor gebruikt.

Oud papier
14 mei
ouders/verzorgers van
Rémon Tijms
Jessy Jansen
Eva Bakker, Jesse vd Heide, Brian Eising, Benthe Jager
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Hallo allemaal
Een berichtje van de kinderopvang. Allereerst aan alle
kinderen die we nu al zo lang niet hebben gezien. Wat
missen we jullie! We weten niet hoe jullie paasdagen zijn
geweest, we zien niet hoe jullie er uit zien in een korte
broek, maar het allermeest missen we het knuffelen met
jullie! Wat een stom virus is het hebben wij besloten!
Wat doen we dan wel in tijden als deze?
We vangen een paar kinderen op van ouders in vitale
beroepen. En verder zijn we heel druk geweest om alles
eens lekker fris te poetsen, op te ruimen en uit te
zoeken. Al het speelgoed staat blinkend te wachten.
Ook zijn we bezig gegaan met het inrichten van de
nieuwe peuter en bso groep. Deze is klaar en prachtig
geworden! Nicolien schilderde prachtig op de ramen.
Ook zijn we druk geweest met het maken van
werkboekjes voor de kinderen thuis. Elvira en Nicolien
hadden de wildste plannen! En het resultaat was
prachtig! Zodat onze kindjes net als hun eventuele grote
broer en zus ook wat te doen hadden. We hebben
filmpjes gemaakt voor de jarigen die hun feestjes niet
konden vieren bij ons, we hebben voorgelezen en de
verhalen verstuurd via de app. Linda kwam helemaal uit
haar comfort zone voor de camera. De reacties waren
heel erg leuk en we krijgen een boel lieve reacties terug
van ouders op de dingen die we ondernemen. Een groot
compliment ook vanuit ons voor al die ouders. Ga er
maar aan staan. Het allemaal organiseren nu het anders
moet. Wij hopen snel weer een stukje opvang van jullie
over te nemen.
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Puk is eenzaam bij ons op
de groep en we smeden
plannen om hem wat
minder eenzaam te maken.
Maar... daarover later
meer.
Wij wachten met smart op
wat er komen gaat en
hopen heel erg dat we
elkaar voor de
zomervakantie nog terug
zien! Tot die tijd blijven we
aan de gang om goede en
leuke ideeën en plannen uit te werken.
Namens ons alle vier.
Blijf gezond en tot heel snel.
Een dikke knuffel voor alle kinderen.
Groet van juf Elvira, Nicolien, Natalie en Linda

GROEP 1/2
Hoera we kunnen weer naar school!
Fijn dat het weer kan want het is een rare tijd, klassen
leeg en we kunnen niet fijn met elkaar spelen.
De juffen missen jullie al heel erg maar gelukkig hebben
we contact. Eerst via de telefoon en nu zelfs al online
waar we elkaar ook kunnen zien. Na elke online les gaat
het weer een stukje beter.
Via de mail en Parro krijgen we veel foto’s van jullie. Dit
waarderen wij enorm en we zijn heel trots op jullie.
Papa’s, mama’s, verzorgers wij vinden het knap dat jullie
de rol als juf en meester zo snel en goed hebben
opgepakt!! Tot na de vakantie!

loopt. Jullie pakken het allemaal snel en goed op,
geweldig!
TOPPERS zijn jullie!
Heerlijk om de foto’s te zien die jullie delen in de Parroapp. Blijf daarin vragen en berichtjes sturen. Leuk om te
zien dat jullie online afspreken met elkaar. Er wordt goed
gewerkt aan de weektaak. Maar er is natuurlijk ook tijd
om te bewegen en te koken. Er worden
groentetuinen aangelegd en kikkerdril bekeken.
Sommige kinderen zijn heuse YouTubers geworden met
een eigen kanaal.
Deze week hebben we een Challenge op onze
weektaak staan. The time to beat: die van juf 48.9. De
eerste toptijden heb ik al in de Parro-app binnen
gekregen. Vrijdag om 11.45 deel ik met jullie de top 3!!
Met spelling werken we deze week aan de volgende
categorieën:
Groep 5:
Leren schrijven van het achtervoegsel --dig en –lijk zoals
aardig en moeilijk en dit langer te maken met –e of –er
zoal bij aardige en moeilijker
Leren schrijven van de dubbele punt, aanhalingstekens
en uitroepteken.
Groep 6:
Het leren schrijven van het garagewoord. Dit zijn Franse
leenwoorden. Je hoort –sje/zje maar schrijft ge zoals bij:
horloge, etalage, stage, massage en rage.
Het leren van het herkennen van een telwoord.

GROEP 5/6
Vooral als we op school zijn is het nog steeds een erg
vreemde gewaarwording. De bel die gaat en geen
geroezemoes van stemmen. Het is dan ook erg stil. We
weten waar we het voor doen. We zorgen op deze
manier goed voor elkaar. We willen met elkaar
voorkomen dat er veel mensen ziek worden. Gelukkig
hebben we goed nieuws gekregen. Na de meivakantie
mogen we weer open. Over hoe en wanneer worden of
zijn we misschien al geïnformeerd.
Dit is de derde week dat we online werken met
Classroom en Meet. Geweldig zoals jullie bezig zijn en
jullie ouders jullie helpen. Wij zijn trots op jullie!
Toch is het online lesgeven niet hetzelfde als in de klas.
Dan kijken we over jullie schouders mee. Aan één blik
zien we: Je hebt het wel of niet begrepen. In de klas pak
je direct materiaal zoals bijvoorbeeld geld. Maar toch:
Jullie weten de chat te vinden en stellen daar vragen.
Soms kom je terug in de Meet als je ergens tegen aan
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