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NAMENS DE DIRECTIE
Beste ouders,
Het zijn vreemde en zorgelijke tijden voor ons allemaal. We gaan door erg veel
veranderingen en er wordt veel van ons gevraagd. Steeds moeten we ons weer aanpassen
aan nieuwe situaties en het lukt ons allemaal. In de eerste plaats is het natuurlijk knap van
de kinderen dat ze zich zo snel aan kunnen passen aan deze gebeurtenissen. Maar vergis
je niet, het vraagt van de de kinderen heel veel. Van jullie als ouders vraagt het ook erg veel.
Jullie hebben onze plaats ingenomen als leerkracht, zorgen ervoor dat er lesgegeven wordt
en dat allemaal naast jullie gewone werkzaamheden. Wij hebben al prachtige voorbeelden
voorbij zien komen hoe het binnen gezinnen allemaal geregeld wordt. Natuurlijk vraagt het
ook erg veel van de leerkrachten. Zij zijn dagelijks druk bezig met het bekijken van de
voortgang van de kinderen en het klaarzetten van nieuw materiaal. Er wordt links en rechts
contact opgenomen met ouders om het een en ander door te spreken. Bij de kleuters zien
we een juf rondrijden en werkjes bezorgen bij de kinderen van groep 2. Ook heeft zij
regelmatig contact met de kinderen en hun ouders.
Om jullie wat werk uit handen te nemen gaan we vanaf volgende week werken met Google
Meet. Ook hier zien we leerkrachten weer enthousiast aan het werk om ook dit weer onder
de knie te krijgen. Hoe maak je contact met de kinderen, wat moeten we regelen, hoe zorg ik
ervoor dat de kinderen de les goed op hun scherm krijgen? Allemaal zaken waar achter de
schermen hard aan gewerkt wordt.
Wellicht overbodig om aan te geven maar we zetten de meivakantie ook gewoon als
vakantie in. Dus van 18 april t/m zondag 3 mei zijn de kinderen gewoon vrij. Zoals al
eerder aangegeven, er komt veel op ons af en zeker ook op de kinderen. Die twee weken
vakantie verdienen ze dan ook gewoon (en jullie als ouders ook). Er zal in deze weken geen
werk klaargezet worden door de leerkrachten.
In de ouderbrief over Google Meet staat aangegeven dat de CITO toetsen aan het einde van
het schooljaar niet doorgaan. Wij hebben afgesproken dat de kinderen wel een rapport gaan
krijgen en dat er ook oudergesprekken plaats zullen vinden. In welke vorm dit gaat gebeuren
hangt natuurlijk sterk af van de ontwikkelingen rondom het Corona virus. Wij houden jullie
hiervan op de hoogte.
Tot slot willen we jullie als team van de DWS heel erg bedanken voor jullie inzet tot nu toe.
Zonder jullie als ouders zou dit allemaal niet mogelijk kunnen zijn. Wij zijn trots op de manier
waarop we ons onderwijs samen met jullie (kinderen en ouders) vorm kunnen geven in deze
bijzondere tijd!
Conny Piels, John Leijdekkers en Sabrina Methors
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AGENDA
NLdoet, opknappen
lokaal
Muggenheuvel
Vlaggetjesdag
Vastenactie voor
groep 1 t/m 8
Beginnen met
Google Meet voor
Groep 3 t/m 8
Kledinginzameling
2e Paasdag
Entreetoets gr. 7

Eindtoets gr. 8

zaterdag 14 maart
is niet door gegaan
woensdag 18 maart
is niet doorgegaan
ma. 30 maart
t/m do. 2 aprii
is niet door gegaan
maandag 6 april
GAAT GEWOON
DOOR
donderdag 9 april
t/m do. 16 april
gaat niet door
maandag 13 apil
vrij
14 - 15 - 16 april
gaat niet door

14 - 15 - 16 april
gaat niet door
Koningsspelen
vrijdag 17 april
gaat niet door
Schoolreis
dinsdag 18 mei
gaat niet door
Begin
zaterdag 18 april
april/meivakantie
GAAT GEWOON
DOOR
Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei vrij
GAAT GEWOON
DOOR
Hemelvaartweekend donderdag 21 mei
t/m zondag 24 mei
vrij
GAAT GEWOON
DOOR
e
2 Pinksterdag
maandag 1 juni vrij
GAAT GEWOON
DOOR

SCHOOLREIS AFGELAST WAT NU?
Helaas, helaas ook dit gaat dit jaar niet lukken.
Voor volgend jaar maken we een leuk nieuw
plan met iets extra’s. Wat en hoe dat blijft nog
even een verrassing.

SCHOOLKAMP GROEP 8:
Het schoolkamp voor groep 8 staat gepland
voor 3, 4 en 5 juni. Dit komt steeds dichterbij
en helaas kunnen we op dit moment nog niet
zeggen of we dan ook kunnen gaan.
We hopen het voor iedereen, want dat zou
betekenen dat het Corona virus (redelijk)
onder controle is. Jullie worden hierover zo
snel als het kan geïnformeerd.
Met zijn allen op kamp gaan dat is natuurlijk
de kers op de spreekwoordelijke taart. We zijn
ons terdege bewust van hoe belangrijk dit is
en zijn daarom ook na aan het denken over
een alternatief. Zodat wanneer we weer veilig
bij elkaar kunnen zijn, er in ieder geval een
spetterend en niet te vergeten kamp voor
jullie komt.
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MUSICAL GROEP 7/8
Dit jaar gaat groep 8 met de hulp van groep 7
aan de slag met de spiksplinternieuwe musical
“Rep en Roer”. Ook hier gaat het allemaal net
wat anders dan normaal. De kinderen gaan
thuis aan de slag met het leren van de tekst
en het instuderen van de liedjes. Iedereen is
op dit moment druk aan het nadenken welke
rol ze willen hebben.
En hopelijk kunnen we begin mei weer naar
school om het samen verder op te pakken.
Mocht het toch langer duren dan gaan we ook
hiervoor een oplossing bedenken…..wordt
vervolgd!

HANDIGE LINKS IN CORONATIJD
Als de kinderen tijd over hebben in deze
tijd van thuis werken voor school hebben
we hieronder wat linkjes staan waarin
voor de afwisseling wat leuke ideeën
staan om te sporten, te bewegen, te
koken of te knutselen.
Allerlei doe-tips in Coronatijd:
https://www.kidsproof.nl/utrecht/blog/co
rona-50-dingen-thuis-doen-kinderen-tips/
Naar Zappsport (bewegingsonderwijs):
https://www.zapp.nl/nieuws/26680zappsport-home
Naar Freek Vonk:
https://www.freekvonk.nl/meesterfreek/
Naar lekker en simpel en allerhande-kids
(kookrecepten voor kinderen):

https://www.lekkerensimpel.com/kinderr
ecepten/
https://www.ah.nl/allerhandekids/
Naar sites voor knutsel ideeën
https://www.leukmetkids.nl/101-ideeenom-te-knutselen/
http://www.knutselopdrachten.nl/
SCHOOLTV IN CORONATIJD
De scholen zijn dicht, maar Schooltv blijft
open. Dus zit je thuis met je kind en wil je
toch werken aan school? Geen nood!
Schooltv.nl is er voor jou. In deze lijst vind
je de top 10 van onze leukste en meest
leerzame afspeellijsten, programma’s,
films en quizzen per groep. Normaal voor
in de klas, maar nu ook voor thuis.
Ieder programma is al een link waar je op
kunt klikken.

Groep 1 en 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sesamstraat - kleurplaat
Kleimannetjes - afspeellijst
Dierentuin - afspeellijst
Blokdieren - ontdekplaat
Voorlezen - afspeellijst
Dansende stoelen - afspeellijst
Peuters alledaags - afspeellijst
Leren tellen - afspeellijst
Rekenen met Sesamstraat afspeellijst
10. Nijntje - film
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Groep 3
1. Letterjungle - spel
2. Letterjungle - programma
3. Rekenen met Moffel en Piertje programma
4. Quiz over lezen
5. Muziek maken - afspeellijst
6. Colours - afspeellijst
7. Grote machines - afspeellijst
8. 1 minuutje natuur - programma
9. Sprookjes - afspeellijst
10. Kikkerdril - film

4. Kriebelbeestenquiz
5. Energie in huis - ontdekplaat
6. Cupcakes maken - afspeellijst
7. Huisdieren verzorgen - afspeellijst
8. Haaien - afspeellijst
9. Beroepen - afspeellijst
10. Patatje oorlog - film

Groep 6

Groep 4
1. Fruit op tafel - programma
2. 1 minuutje natuur - programma
3. Hoppatee! - programma
4. Muziek maken - afspeellijst
5. Kriebelbeestenquiz
6. Leven in de sloot - ontdekplaat
7. Raad de sport - quiz
8. Studio Snugger - video's
9. Bloed - afspeellijst
10. Vos en Haas - film

1. Backstage in de dierentuin programma
2. Meer Muziek in de klas programma
3. Welkom bij de Romeinen programma
4. Planeten - afspeellijst
5. Idee Puree - ontdekplaat
6. De schrijfkamer - ontdekplaat
7. de Maan - afspeellijst
8. Spijsverteringsquiz
9. Drollenquiz
10. Koningsdag - film

Groep 7
Groep 5
1. Fruit op tafel - programma
2. Weet wat ik heb - programma
3. Zingen doe je zo - afspeellijst

1.
2.
3.
4.
5.

Vincent van Gogh - ontdekplaat
Het zonnestelsel - ontdekplaat
Mensjesrechten - afspeellijst
Snapje? - liedjes
De Proefkeuken - programma
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6. Romeinenquiz
7. Welkom in de Gouden Eeuw programma
8. Het menselijk lichaam - afspeellijst
9. Kinderen voor kinderen programma
10. Toen mijn vader een struik werd film

Groep 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat kijk je nou? - ontdekplaat
Snapje? - programma
De wereld rond - programma
Botten in je lichaam - ontdekplaat
Tijdlijn Tweede Wereldoorlog
De bevrijding van Nederland afspeellijst
7. De Nachtwacht - ontdekplaat
8. De waterkringloop - ontdekplaat
9. De Dokter Corrie Show programma
10. Alles mag - film
LEZEN IN CORONATIJD
Nu de bibliotheek in de school geen
boeken uitleent, kunnen de kinderen naar
de minibieb op de oprit van Beppie
Pardoel (Voorstraat 98) gaan.

Daar kunnen ze boeken lenen.
Wellicht kunnen kinderen onderling ook
boeken ruilen.
Via de bibliotheek kun je ook e-boeken
lenen, bekijk deze link:
https://www.onlinebibliotheek.nl/

ALS WE WEER NAAR SCHOOL MOGEN
Zoals jullie al van ons gehoord hebben
gaan we een mooie tentoonstelling
organiseren als we weer naar school
mogen.
Maak leuke foto’s van wat je nu aan het
doen bent. Tijdens je werk voor school,
maar ook in je vrije tijd. Hoe komt
iedereen zijn dagen door? Wij zijn heel
benieuwd. Stuur je foto’s door naar jouw
juf of meester en geef duidelijk aan dat
het voor de tentoonstelling is. Dan print
de juf of meester die uit en zorgt dat de
foto’s opgehangen worden.
Maar het is natuurlijk ook leuk als je
knutselwerkjes, kunstwerkjes of andere
dingen die je maakt tijdens de
tentoonstelling laat zien.
Ook kun je een presentatie maken voor
het digibord. En misschien heb je zelf nog
we een heel ander leuk idee.
Ook de vaders en moeders nodigen we
dan uit om te komen kijken.
Doen jullie allemaal mee?
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EEN FEESTDAG AAN HET EINDE VAN HET
SCHOOLJAAR
Omdat er in dit schooljaar veel
feestelijkheden zijn komen te vervallen, willen
we het jaar met een knaller afsluiten. In de
laatste week zal een dag worden omgedoopt
tot feestdag waarop vlaggetjesdag,
koningsspelen, de musical van groep 7/8 en
het afscheid van groep 8 tot een spetterend
geheel gaan samenvallen.

TOT SLOT
Zoals jullie al konden lezen is dit een speciale
editie van de nieuwsbrief i.v.m. het
coronavirus. Zo gauw we weer meer nieuws
hebben, maken we weer een speciale
nieuwsbrief . Dus houd de schoudercomberichten over de nieuwbrief in de gaten, we
kunnen nu niet precies aan geven wanneer er
weer een nieuwsbrief komt.
Het volgende kunnen we wel aangeven,
omdat het echt super belangrijk blijft!
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