Beste ouders/ verzorgers,

Hierbij onze wekelijkse update. Mét de stukjes uit de groepen. In het nieuws lezen we steeds vaker
over het weer openen van de scholen. Wanneer dat zou moeten en hoe dat dan georganiseerd moet
worden. Ons bestuur denkt hier ook over na en dat is goed, we moeten ons voorbereiden. Aan de
andere kant is het voor nu nog niet aan de orde en bekijken wij het als team nog steeds per week.
Uw kinderen krijgen weer werk toegezonden en we bikkelen door met elkaar. We houden u van
eventuele ontwikkelingen op de hoogte! In deze pittige tijden zijn er gelukkig ook hele mooie
gebeurtenissen, u leest erover in het stukje van groep 5 en 7!

Uit de groepen:
Vlinders:
Pasen: Hopelijk heeft iedereen ondanks alles toch van de paasdagen kunnen genieten.
Werk: Wat zijn jullie de hele tijd toch hard aan het werk jongens en meisjes.
Ik ben trots op jullie! (en ook op alle papa's en mama's natuurlijk)
Leuk dat jullie zoveel filmpjes foto's en andere reacties sturen.
School: Het zou natuurlijk nog leuker zijn om elkaar weer in het echt te ontmoeten. Zover is het nu
nog niet. We houden de berichtgeving in de gaten.
Tot gauw!

De Bijengroep:
We hebben contact met elkaar via Face-time of videobellen en krijgen nog steeds foto’s binnen van
hoe de verschillende opdrachten gemaakt zijn. Daarnaast zien we meer creativiteit ontstaan in huis:
Sofie maakt met haar broertje een bouwhoek van de woonkamer, Tije heeft een tent van karton
midden in de kamer gezet en Bjorn heeft plezier met een “oudhollandse spelen” challenge. Rekenen
leren we door suiker af te wegen en de fijne motoriek wordt ontwikkeld door te knippen en te
plakken.

Vier kinderen uit onze groep vonden het tijd elkaar weer te zien en te spreken. Daarom zijn ze gaan
videobellen......
Wij gaan vrijdagmorgen met groepjes kinderen een kringgesprek houden via Teams. Dat zal even
wennen zijn maar het belangrijkste is toch dat we elkaar even weer zien en spreken. Tijdens dit
kringgesprek gaan we elkaars familietekening bekijken: met welk materiaal heb je getekend, wie
staan erop, waar staan jullie, wie is de grootste enz.
We zijn erg blij met de leuke reacties die we van de ouders krijgen, zijn trots op de kinderen en
nemen onze pet af voor de ouders! Laten we hopen elkaar snel weer op het schoolplein te mogen
begroeten....
Marianne en Annet

Groep3:
Als eerste een groot compliment aan alle kinderen (en natuurlijk ouders) want sinds we gestart zijn
met de instructies via Teams is bijna iedereen steeds aanwezig geweest. Wat ontzettend leuk om
elke dag even zo als groep bij elkaar te kunnen zijn.
Afgelopen donderdag hebben wij samen met elkaar een korte Paasviering gehad met het thema
'volgen' waarbij we een stukje uit de Bijbel hebben gelezen en het verhaal van Tibbe hebben gehoord
die zijn moeder moest volgen. Dit vond hij lastig, maar het lukte hem wel.
De kinderen hebben ook een tekenopdracht gehad. Zij mochten hun eigen (verkeersbord) ontwerpen
en de meest mooie en creatieve borden heb ik voorbij zien komen. Van een park alleen voor
eenhoorns, tot verboden te vallen en pas op voor overstekende tijgers. Wat creatief van jullie.
Groetjes juf Marlon

Groep 4:
Wat een inzet en wat wordt er hard gewerkt!
Iedereen in groep 4 doet enorm zijn best. De schriften raken vol en ook worden er tekeningen
gemaakt van verkeersborden en fietsen. TOP!!!!!
Als er iemand ergens niet uitkomt wordt er onderling overlegd en worden samen opdrachten gedaan
via het videobellen. Wat weer een goede ideeën en wat leren we daar ook veel van!
Voor Pasen had iedereen een tasje aan de deur gekregen met verhaal, eitjes en een kleurplaat.
Hopelijk is deze laatste mooi geworden.
Nog even en het is meivakantie. We zullen zien hoe het dan allemaal weer verder gaat.
Hopelijk tot gauw!
Lieve groet van Juf Emke en Juf Evelien.

Groep 5:
We zijn alweer een aantal weken verder en ik merk dat de kinderen steeds meer doorkrijgen hoe er
gewerkt moet worden met Snappet. Vorige week donderdag heb ik een Paasverhaal voorgelezen in
Teams en ik vond het erg leuk om te zien dat bijna iedereen online was. Na het verhaal hebben veel
kinderen de paasquiz op Kahoot gemaakt. Ander leuk nieuws is dat Emily er een zusje bij heeft
gekregen, gefeliciteerd!
Het is leuk om te zien dat veel kinderen in de ochtend vaak beginnen met Rekenen, daarna wordt
Taal gemaakt en als laatste komen Spelling en Begrijpend Lezen aan bod. Vooral het beginnen met
Rekenen zie ik bij veel kinderen terugkomen. Op een normale schooldag begonnen wij vaak ook met
Rekenen, dus het is leuk om te merken dat de structuur er toch een beetje in zit. Ik hoop dat het bij
iedereen thuis goed gaat, zowel met de gezondheid als het thuiswerken.
Groetjes,
Juf Esther Ubels

Groep 6:
Ook bij deze bericht uit groep 6. Leuk om te zien hoe iedereen goed zijn best doet en veel online is.
Elke maandag, dinsdag en woensdag hebben de kinderen een instructie les en op de donderdag en
vrijdag staan de verlengde instructielessen gepland. Ook zijn de kinderen druk bezig geweest met
Grej of the day (leuke raadsels) en een online Paasviering met een Kahoot over de Paasviering. We
hebben regelmatig contact met elkaar, dat is ook erg fijn in een tijd dat je elkaar toch niet echt kunt
ontmoeten.
Hieronder een leuke foto van een thuissituatie waarin we kunnen zien dat er hard gewerkt en
uitgelegd wordt. We gaan met zijn allen zo door!

Juf Tjitske en juf Esther

Highlights van deze week groep 7:
Hoera!!!! Leroy, Emily en Thymen hebben een zusje: Welkom Hailey!
Van harte gefeliciteerd familie Puister!

Deze prachtige resultaten van de doe-opdracht voor lezen, werden mij vorige week toegestuurd.
1.Maak een nieuwe kaft voor het boek.
2.kies een stukje tekst uit het boek en maak er een tekening bij.
Julia

Marnix

Nieuwe kaft voor het boek Piratenzoon van Rob Ruggenberg. Ik heb gekozen voor een boot, omdat
het gaat over een jongen uit Marokko die door de Spanjaarden gevangen wordt en dan moet hij als
slaaf allemaal klusjes gaan doen op een schip. Deze schepen hebben een heel smal dek, maar een
breed ruim en ze zijn uitgevonden door de Nederlanders. Zij wilden namelijk naar de Oostzee, maar
dan moesten ze door een Deens gebied. En de Deense koning had daar een tolgebied van gemaakt
en hoe breder het dek hoe meer geld je moest betalen. Dus vandaar een breed ruim en een smal
dek. Heel vreemd zo'n klein klaslokaal zonder kinderen.....
groetjes juf Zamira

Groep 8:
Er wordt in groep 8 nog heel hard gewerkt thuis. Inmiddels komen er vragen over het afscheid.
Daarover wordt door alle juffen druk overlegd en zodra we meer weten laten we het jullie natuurlijk
direct weten.
Het bellen met de hele klas is met Pasen zo goed bevallen (iedereen deed leuk mee, gedroeg zich
super, het was gezellig) dat we dit nu wekelijks willen doen. Een soort kringgesprek, maar dan met
een héle grote kring...
Sterkte voor iedereen, hou nog even vol!
Juf Jacqueline

