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Vanuit de directie 

Wat een bizarre tijden zijn het nu. Waar we 
2,5 week geleden nog gewoon naar school 
gingen zitten we nu allemaal thuis. Iedereen 
doet zijn best om er het beste van te maken 
maar dat valt ongetwijfeld niet altijd mee.  

We zijn wel heel trots wanneer we horen en 
zien hoe hard er toch gewerkt wordt door 
kinderen maar ook door de collega's. 
Iedereen doet zijn best om 
huiswerkpakketten samen te stellen, 
kinderen uitleg te geven van afstand waar 
nodig en contacten te onderhouden met de 
ouders en verzorgers. Fantastisch! Ook 
krijgen we mooie aanbiedingen van mensen 
om ons heen die graag willen helpen en 
kijken we waar we gebruik van kunnen 
maken.  

Ondertussen vangen we op school iedere 
dag enkele kinderen op waarvan (één van) 
de ouders/verzorgers in een vitaal beroep 
werken zodat zij hun belangrijke werk voort 
kunnen zetten. 

Ook is er ruim gelegenheid om de laatste 
klussen in en rond het gebouw af te ronden: 
zo zijn in de berging van de gymzaal alle 
materialen opgehangen, zijn er 
prullenbakken op het plein geplaatst, zijn 
enkele schommels hoger gehangen en is er 
een ondergrond geplaatst bij het ronde 
bankje om de boom zodat we die straks 
goed kunnen benutten.  

We hopen natuurlijk dat deze gekke periode 
zo snel mogelijk voorbij zal zijn maar 
realiseren ons ook dat dat misschien niet zo 
is. We denken al na over wat dat voor 
gevolgen zal hebben. Kortom: de school 
staat niet stil. 

Wij wensen iedereen veel sterkte in deze 
tijd, blijf goed in contact met elkaar en met 
ons.  

Personele zaken 

Juf Lotte is weer terug! Zij heeft tot de 
zomer enkele jaren bij ons gewerkt maar 
ging toen op wereldreis. Nu ze weer terug is 
wilde ze graag weer aan de slag en zou ze 
bij ons een nieuwe groep 2-3 opstarten met 
ingang van afgelopen 16 maart. Helaas heeft 
ze de kinderen dus nog niet ‘echt’ in de klas 
kunnen hebben maar alleen nog op afstand 
gezien en gesproken de afgelopen weken. 
We zijn wel heel blij dat ze weer bij ons 
terug is! 

  

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 
Met de onderbouw gaan wij tot de volgende 
vakantie werken met het thema vroeger. 
Bijvoorbeeld over de prehistorie, ridders of 
wat nou het verschil is met vroeger en nu. 
Als de kinderen leuke spullen thuis hebben 
liggen over dit onderwerp, mogen zij dat 
natuurlijk ook op school laten zien als we er 
straks weer zijn.  

Middenbouw 

De komende maand zouden we drie 
workshops ‘graffiti spuiten’ krijgen in de 



middenbouw. Helaas kunnen deze niet 
doorgaan maar het goede nieuws is: ze 
worden verzet naar later in het jaar! 
Ondertussen zien we dat veel kinderen hard 
bezig zijn met de huiswerkpakketten en ze 
ons goed weten te vinden bij vragen. Blijf 
dat vooral doen! 

Bovenbouw 
Een groot compliment voor alle kinderen die 
thuis zo hard aan het werk zijn! We blijven 
proberen jullie zo goed mogelijk te helpen. 
Laten we samen hopen dat we elkaar weer 
zo snel mogelijk zien op school. De 
leerlingen van groep 8 hebben bericht 
gehad van de eindtoets. Deze gaat dit jaar 
niet door en in de Parro app is een brief met 
uitleg verstuurd. 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

Met de werkgroep zijn we bezig met het 
schoolbreed belonen. We hebben gekeken 
welke verschillende soorten 
beloningssystemen er zijn in de klassen en 
of we hier een rode lijn in kunnen vinden. 
Verder blijven de ‘gouden regels’ centraal 
staan. Ook in de nieuwbouw krijgen deze 
regels een mooie plek. Op ieder leerplein 
hangt een lijst met daarin alle regels en in 
iedere klas hangt de regel die die maand 
centraal staat. 

Werkgroep ICT: 

Juist in deze tijden komen onze ICT-
middelen goed van pas. Op afstand 
proberen we iedereen zo goed mogelijk te 
helpen en uit te dagen met allerlei 
challenges. We ontdekken allemaal nieuwe 
mogelijkheden om goed met elkaar in 
contact te blijven. Verder zijn we bezig met 
het inventariseren van wensen van collega's 
op welk vlak ze nog iets willen leren op ICT-
gebied. 

Werkgroep 21e-eeuwse vaardigheden: 

Om dan toch maar eens in mogelijkheden 
van het corona-virus te denken: het maakt 
een zoektocht naar een nieuwe methode 
voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuniek) een stuk 
makkelijker. Veel methodes kun je nu gratis 
online gebruiken/inkijken en dat zijn we dan 
ook goed aan het doen (je kunt altijd de 
juf/meester vragen naar mogelijkheden 
hiervoor). Voor volgende maand blijven we 
hiermee bezig en zullen een aantal klassen 
ook verschillende methodes gaan testen. 

Werkgroep lezen: 

Vanuit de werkgroep lezen delen we met u 
een aantal sites die voor u en de leerlingen 
leuk en leerzaam zijn. Het is erg belangrijk 
dat de leerlingen dagelijks blijven lezen.  

https://www.wepboek.nl/ 

https://www.wepboek.nl/kindersite/ 

https://www.regenboog-
gorinchem.nl/woordentrainer/ 

https://www.avi-lezen.nl/site/k-
portal/kinderen.htm 

https://www.youtube.com/results?search_qu
ery=luisterboeken+nederlands+kind 

https://www.youtube.com/results?search_qu
ery=luisterboeken+nederlands+roald+dahl 

https://www.youtube.com/results?search_qu
ery=luisterboeken+nederlands+jeugd 

Veel kijk, lees en luisterplezier.  

 

Pasen 

Op vrijdag 10 april staat de paasbrunch 
ingepland. We kunnen nu nog niet zeggen 
of de school tegen die tijd weer open zal 
zijn. Wanneer dat wel zo is zullen we deze 
dag zeker aandacht besteden aan pasen, 
mogelijk in een aangepaste vorm. Mocht dat 
zo zijn dan kunt u via de Parro-app meer 
informatie verwachten tegen die tijd.  

Koningsspelen 

Op vrijdag 17 april staan de Koningsspelen 
gepland. Deze gaan echter NIET door helaas 
i.v.m. de Corona-crisis. In het hele land zijn 
alle activiteiten afgeblazen.  
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Fancy Fier 

Met het team waren we bezig met de 
voorbereidingen voor onze eerste Fancy 
Fier. Deze stond gepland op vrijdag 29 mei. 
De bedoeling is dat de Fancy Fier een 
feestelijke vervanging is voor de jaarlijkse 
rommelmarkt. (denk aan: spelletjes, 
activiteiten, lekker eten en verkoop van 
zelfgemaakte werkjes van de leerlingen). 
Door de nieuwe maatregelen kan (ook) dit 
helaas NIET doorgaan. Maar: we nemen de 
plannen uiteraard mee naar volgend 
schooljaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
Vrijdag 10 april paasbrunch 
Maandag 13 april 2e paasdag, 

iedereen vrij 
Maandag 27 april tot 
en met dinsdag 5 mei 

Meivakantie 
Voor de kinderen 


