
                 

Nieuwsbrief  9             schooljaar 2020-2021          

5 februari 2021 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 
 
Komende maandag gaan de deuren van onze school weer open! 
Zoals u in de mail hebt kunnen lezen hebben we alle voorbereidingen getroffen om zo veilig mogelijk 
te kunnen starten. Fijn om elkaar weer te zien. 
Het zou fijn zijn als u samen met uw kind even de nieuwe afspraken doorneemt zodat hij/ zij al een 
beetje weet wat de bedoeling is komende maandag. De rest wordt in de klas uitgelegd. 
Ik wens u een heel fijn weekend met veel sneeuwpret! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Margo Hondebrink 
directeur 
 
 
Agenda 

8 februari School gaat weer open 

15 t/m 19 februari OPP gesprekken 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

 

 
Nieuws vanuit de MR 
 
Dinsdag 18 januari waren we voor de eerste keer weer bij elkaar dit kalenderjaar. 
Niet zoals vroeger in de koffiekamer, maar nog steeds online. 
We hebben met elkaar vooral besproken hoe het gaat nu de school dicht is door de 
Coronamaatregelen. De MR is tevreden over hoe de school dit oppakt. Er zijn complimenten voor de 
noodopvang en dat alles goed verloopt. Met name het contact tussen school, kinderen en ouders 
verloopt goed. Ook is er nu meer duidelijkheid en overzicht m.b.t. de aangeboden lesstof dan bij de 
eerst schoolsluiting valt de MR op. 
 
Onze volgende vergadering zal zijn op dinsdag 2 maart. 
 

 

 

 

 

 



Nieuws uit groep 4/5 
 
De afgelopen weken zijn de meeste kinderen wel gewend geraakt aan het thuis werken en dat de 
school gesloten was. Iedere dag werd er trouw gewerkt aan rekenen, taal, schrijven en 
wereldoriëntatie. Elk kind deed dit op zijn eigen manier. Zo waren er kinderen die al aan het werk 
waren voor 8.30 uur, maar wij hebben ook gezien dat er in de middag of avond nog hard gewerkt 
werd en een enkeling heeft zelfs in het weekend gewerkt aan zijn schooltaken. 
 
Om toch voor de nodige afwisseling te zorgen stuurde we de afgelopen 2 weken ook nog andere 
opdrachten. Zo konden de kinderen meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling, vogels leren 
herkennen en vogelvoer maken. En van de week was er een begrijpend lezen opdracht in de vorm 
van een recept om koekjes te bakken. Een heel aantal kinderen hebben deze koekjes ook gebakken 
en stuurde ons leuke foto's hiervan op. 
 
Maar de 5 weken thuis zitten er nu op! 
We willen graag alle ouders en kinderen bedanken voor hun inzet. 
We wensen iedereen een fijn weekend en tegen de kinderen zeggen we: "Tot maandag!" 
 
juf Miriam en juf Esther 

 

   

 

Nieuws uit geroep 5/6! 

De vijfde en hopelijk laatste week van thuiswerken zit er weer op. Wat zijn we hard aan het werk 

geweest thuis! Voor de één is het wat makkelijker als voor een ander, maar we doen allemaal ons 

uiterste best. Iedere dag om 09:30 uur zien we elkaar tijdens het videobellen. Het is goed om elkaar 

dagelijks te zien. Sinds kort hebben we daar ook een nieuw gezicht bij. Nigel is erbij gekomen in onze 

klas. Gelukkig zien we dat hij zijn draai al een beetje kan vinden, maar uiteraard zal iedereen hem 

helpen als dit nodig is.  

Natuurlijk is het niet alleen maar rekenen en taal, dus heeft juf Ilenny wat leuke extra opdrachten 

verzonnen die thuis gemaakt konden worden.  

Hieronder een aantal foto’s, waarop is te zien hoe goed we bezig zijn! 

 



   

 

     

 

 

 

 

 

Zoals u kunt zien zijn er heerlijke koekjes gebakken 

door de kinderen. Daarbij zat ook een rekenopdracht, 

doordat alles moest worden afgewogen. De juffen en 

meesters van de opvang hebben ervan kunnen 

proeven, want Fabian had ze meegenomen! Ali had  

zelfs een tik tok filmpje gemaakt van het maken van de 

koekjes! 

Zelfs huisdieren hebben we kunnen bewonderen. 

Nog meer nieuwe klasgenootjes!  

Na de voorjaarsvakantie zullen een paar vissen ons overdag 

gezelschap gaan houden. Ze moeten nog worden gekocht, maar   

dat komt goed. Het aquarium staat in ieder geval klaar!  

 

Tot maandag allemaal!! 

 

Tot zover het nieuws uit groep 5/6! 

 

 

 



GROEP 7/8B 

RYAN 

ik vind het aan de ene kant wel leuk want je kan zelf bepalen wanneer je werkt, maar het is ook wel 

weer saai want je spreekt je klasgenoten echt heel weinig en ik mis de gezelligheid in de pauzes en de 

juffen want ik praat heel weinig op een dag als ik thuis zit want me moeder is werken en me zus 

heeft heel erg veel online les maar ik werk wel meer thuis dan op school want je mag zelf het limiet 

van sommen bepalen ik wil wel graag weer naar school want daar krijg je meer hulp        

dit was mijn verslag hopen dat de scholen snel weer opengaan   :) 

 

FINN 

dit is het stukje over de week brief 😎 

ik dacht eerst oké thuis werken, de besmettingen gaan vast snel omlaag😌 NIET DUS! het ging zo 

goed, maar nee.  

balen heel erg balen dat er nog corona is, hoop dat het goed komt.  Ik denk dat iedereen wel zin 

heeft om weer naar school te gaan, ik wel!  Ook al is het moeilijk, we moeten nog even volhouden. Ik 

wens iedereen sterkte en zie jullie snel weer op school.        

 

DIËGO  

Hallo Allemaal,  

Ik ben Diego uit groep 8  

deze corona tijd heeft voordelen en nadelen, 

voordeel is als je klaar bent met werk van school, kan ik lekker gamen 

nadeel zijn de corona regels dat alles dicht is en dat is best saai. 

groetjes Diego Nootenboom 

 

CORBIN 

ik vind het fijn om thuis te werken maar soms zijn er moeilijke sommen of doelen een dan vraag ik 

het aan juf bianka of juf pammela maar ik zou het fijn vinden als ik weer naar school mag 

 

Zomaar een berichtje van Alan en Jayden, waar je als juf blij van wordt: 

ALAN 

Juf ik ben al helemaal klaar met junior einstein 

nu gaan we eten op school en na de pauze ga 

ik knallen in snappet en automatiseren. 

JAYDEN:  

Hallo juf. Gaan we nog steeds chatten om half 

tien? 

Oops nee laat maar het is studiedagXD 

 

 

 

    JUF PAMELA & JUF BIANCA 

 

 
                                                                                            



Groep 6/7/8: Hoe kun je veilig bij opa of oma op bezoek? 

Door corona kunnen we nu niet zo gemakkelijk bij opa en oma op bezoek en we mogen hen al 

helemaal niet knuffelen. Dat is jammer. Daarom hebben de kinderen van groep 6/7/8 oplossingen 

bedacht waarmee we toch, veilig, bij opa en oma op bezoek kunnen en zelfs veilig zouden kunnen 

knuffelen. Hieronder ziet u de ontwerpen die de kinderen in een video-chat hebben gepresenteerd. 

 

 

 

            

 

 



Proefjes doen en knutselen. Groep 7/8A 

Volgende week mogen wij weer naar school. Gelukkig, want we zijn wel een beetje klaar met 

thuiswerken. We missen onze vrienden en de gezelligheid op school.  

Toen we thuis werkten hebben wij ook proefjes gedaan en geknutseld en ook gedichtjes gemaakt. 

Daarvan hebben wij foto’s opgestuurd naar de juf. Hieronder een collage van alle foto’s.  

Gedicht van Nina:  

Thuiswerken is lastig 
Maar we moeten nog even volhouden  
Nog twee weken en daarna 
Kunnen we elkaar weer zien 
Stay safe  
 
 

 

corona  
wat duurt het lang  
sommige mensen zijn bang  
je kan negens meer naar toe  
mensen zijn moe  
 
Donna  
 

Proefjes doen: 

Levin        Cassidy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gekleurde zeep 

Met afwasmiddel kun je zeepsop maken. Hierin zitten een heleboel kleinere en grotere zeepbellen. 

Welke kleur heeft een zeepbel eigenlijk? 

 



Bovenste glas 

Je kunt olie gebruiken om mee te koken. Soms zit er ook water door het eten. Wat gebeurt er 

eigenlijk als je water en olie bij elkaar doet? Doe dit proefje op een plek die je gemakkelijk kunt 

schoonmaken, bijvoorbeeld in een keuken of badkamer 

Ketting rijgen met pinda’s  

De pindaketting is anderhalve meter geworden, helaas hadden we er niet 

meer, de rest was opgegaan aan 3 voermannetjes, klein terracotta potje, 

vetbolletje als hoofd en lijf, pinda's aan een touwtje als armen en benen. 

 
Groetjes Myrthe  
 

 

 

Hoe gaat het met groep 1-2-3….. 

      

De afgelopen 2 weken hebben de kinderen thuis en op school hard gewerkt. De kinderen van groep 
1-2 zijn de afgelopen weken een paar keer op school geweest om samen te werken en spelen. Ook 
hebben we elkaar online gezien en samen spelletjes gedaan, dat was even wennen praten met de juf 
via een scherm. We hebben het spelletje mutsje op, mutsje afgedaan. Dat was leuk, ook samen 
rijmen en luisteren naar het boek “Coco kan het”. Wat erg leuk is dat sommige kinderen een foto 
sturen van de activiteiten die thuis gedaan worden. 

    

Groep 3 werkt thuis EN op school. Dat is best veel. Er worden steeds meer letters geleerd EN daarbij 
ook weer nieuwe woorden. De kinderen doen hun best en dat is belangrijk. Vaak lezen en ook 
voorgelezen worden, is erg goed voor het leren lezen. 

We hopen jullie allemaal weer snel te zien. DIKKE knuffel van de JUFFEN 



Voorleesweek 
 
Quinten leest zijn zusje voor. Samen met haar heeft hij veel 
onderdelen van de leesbingo gedaan! 

 
     
 
 
Timo leest zelf in zijn Borre 
boek. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Creatief bezig in de noodopvang 

 
   
 

 
 
 
 
Vakanties en studiedagen 2020-2021 
Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 2021 
Goede vrijdag: 2 april 2021 
Tweede paasdag: 5 april 2021 
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart + Vrije dag: 13 +14 mei 2021 
Tweede pinksterdag: 24 mei 2021 
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021 
 
Studiedagen en vrije dagen 2020-2021 
Maandag 15 maart 2021 studiedag 
Dinsdag 25 mei 2021 studiedag 
Vrijdag 18 juni 2021 studiedag 
Vrijdag 16 juli 2021 leerlingen vrij, start zomervakantie 


