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  ALGEMEEN 

Hallo allemaal, 

Via deze nieuwsbrief houden we leerlingen en ouders / verzorgers op de 

hoogte van de laatste berichten, laten we zien dat het leven “gewoon” 

doorgaat en geven we informatie bij de verschillende groepen zodat 

iedereen verder kan met het onderwijs-op-afstand. We hebben er bewust 

voor gekozen om alleen op vrijdag een nieuwsbrief uit te doen. Het 

nieuws verandert nog elke dag, iedereen wordt overspoeld met 

informatie en door alle berichten mis je snel wat of weet je niet meer wat 

nu belangrijk is. Dus alleen op vrijdag krijg je nieuws van school. 

Wanneer er vragen zijn, of je wilt even met je juf kletsen, kan iedereen 

op schooldagen naar school bellen tussen 9 uur en 10 uur. Bij dringende 

vragen is juf Marja 0641353550 (tussen 7.00 uur en 21.00 uur) 

beschikbaar. 

Groeten team Sint Nicolaas 

  

Op het YouTube kanaal van 

Sport Service Zwolle worden 

online gymlessen verzorgd! 

Kijk op: 

https://www.youtube.com/user/

SportServiceZwolle 

En kom in beweging! 

 

https://www.youtube.com/user/SportServiceZwolle
https://www.youtube.com/user/SportServiceZwolle
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 EEN BERICHTJE VAN JUF DENICE MET HEEL GOED NIEUWS! 

Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

Een klein berichtje met goed nieuws! Ik ben 5 maart geopereerd en alles is zonder complicaties verlopen. We 

hebben goed nieuws gekregen over het weefselonderzoek. Er is geen tumorweefsel gevonden. Ook de lymfen zijn 

schoon. Dat betekent dat ik geen vervolg krijg met bestralingen en ook geen verlenging van de behandeling met 

chemo-pillen. Ik ben genezen verklaard! Er zullen wel controles blijven de komende jaren. We zijn hier natuurlijk 

ontzettend blij mee en opgelucht. Ik ben nu volop bezig om aan mijn herstel te werken. Dit zal wel enige tijd nodig 

hebben. Dus ik ben weer lekker aan het wandelen en geniet van elk zonnestraaltje! Willen jullie dit goede nieuws 

vertellen aan jullie kinderen? Ik hoop jullie over een tijdje weer te zien op school.   

Groeten Denice   

 ODE AAN DE THUISONDERWIJZENDE OUDER! 

Na 2 weken van herschikken in de nieuwe situatie hopen we dat iedereen een beetje zijn draai heeft kunnen 

vinden en went aan onze nieuwe werkelijkheid. Het vraagt veel van eenieder om alle ballen hoog te houden. We 

zijn ons ervan bewust dat u – naast uw eigen werk en routines – gevraagd wordt allerlei wellicht nieuwe rollen op 

zich te nemen zoals motivator, inspirator, oppasser, pedagoog, didacticus, scheidsrechter, computerdeskundige 

en soms als achterhetbehangplakker, naast uw vaste rol als liefhebbende ouder! Dat zal niet altijd meevallen! 

Wij willen u meegeven dat we u graag willen ondersteunen daar waar het kan en mag! Schroom niet, mail of bel! 

We moeten er samen het beste van maken.  

Dank jullie wel voor jullie inzet en betrokkenheid. En link vooral even door op de onderstaande link; 

https://www.youtube.com/watch?v=fVGQ14RAKG0 

 HOE NU VERDER? 

Dinsdag 31 maart zal minister Slob uitsluitsel geven over of wel of niet verlengen van de 

schoolsluiting na 6 april. Het ziet er naar uit dat de schoolsluiting nog even aan zal houden.  

In de vorige nieuwsbrief meldden we jullie al dat het team druk bezig is om de verdere 

mogelijkheden voor thuisonderwijs vorm te geven. In het eerste pakketje werk dat de 

leerlingen kregen zat vooral herhalingsstof. Hierbij is weinig instructie van de leerkracht 

nodig. Wanneer de schoolsluiting langer gaat duren zullen we toch verder moeten gaan 

met ons lesaanbod en instructie aan gaan bieden.  

Nieuws, challenges, 

berichtjes 

https://www.youtube.com/watch?v=fVGQ14RAKG0
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In de voorbereiding op de komende periode hebben we besloten dat we vooral blijven werken op papier 

(werkboeken). Dan kunnen kinderen werken zonder te hoeven wachten op een laptop/computer die vrij is 

vanwege andere gezinsleden die ook digitaal moeten werken. Hiervoor zijn we nu hard aan het werk! Op 

woensdag 1 april (geen grapje) brengen we opnieuw pakketjes langs. In deze pakketjes zitten jullie lesboeken, 

werkboeken en schriften.  

Elke komende week zit er bij deze nieuwsbrief een weekplanning per groep. Deze weekplanningen leveren we 

als Word-bestand aan. Dit doen we omdat in de weekplanningen links staan naar instructiefilmpjes. Deze 

instructiefilmpjes kunnen, voordat kinderen de les maken, bekeken worden. In de weekplanning staat nog 

duidelijker beschreven welk boek/schrift, op welke blz. etc. gewerkt moet worden. 

U kunt de weektaak uitprinten wanneer uw kind het prettig vindt om de gemaakte taken af te strepen. Maar voor 

het doorklikken naar de instructiefilmpjes is dus het Word-bestand nodig. (Klik op de link met de CTRL-knop 

ingedrukt). Kinderen kunnen zelf al best goed aangeven of ze instructie nodig hebben of dat ze zonder het filmpje 

aan het werk kunnen.  

Op school leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Dat betekent dat er momenten zijn dat de 

leerkracht even niet beschikbaar is voor hulp. We leren de kinderen dat ze bij vragen tijdens deze momenten (de 

stip van de juf/meester staat op rood), de vraag moeten overslaan en verder moeten gaan met ander werk van 

de weektaak. Doe er uw voordeel mee! 

 VIDEOBELLEN MET JUF  

Om zicht te houden op hoe het thuiswerken gaat maar ook om met elkaar verbonden te blijven gaan we vanaf 

volgende week videobellen met de leerlingen. Het team heeft een rooster gemaakt waarbij ieder kind, elke week 

tenminste 1x 15 minuten met de juf kan spreken en elkaar even 

kunnen zien op afstand.  

De juffen hebben in het rooster ook een moment voor een 

klassengesprek opgenomen. De bedoeling is dat op dat moment 

alle leerlingen uit de klas tegelijk online (kunnen) komen om samen 

video te bellen en even te kletsen. 

Dit zal gebeuren via Google Hangouts. Je kunt hierbij inloggen met 

je MOO-account. In de bijlage een handleiding over hoe dit werkt.  

Zoals je ziet vergaderen de juffen ook online! 

 

 

 

Via deze nieuwsbrief laat de oudervereniging iedereen weten dat de wandel 4-daagse dit 

jaar niet doorgaat. 



4 

 ZORG EN ONDERSTEUNING 

U heeft misschien het idee dat alles op de weekplanning gedaan/gemaakt moet worden door de kinderen.  

Maar onze kinderen volgen ook het nieuws. Ze horen misschien niet alles wat er gebeurt 

maar ze voelen wel onze spanning en eventuele angst. Kinderen hebben nog nooit zoiets 

meegemaakt en zijn misschien bang. Het idee van weken ‘vrij’ is misschien leuk, maar 

ze missen ook het contact met vrienden en familie.  

Misschien zullen de kinderen de komende weken zich anders gaan gedragen. Of door 

angst, boosheid of omdat ze niets ‘normaals’ kunnen doen. Ze gaan misschien wat 

tegendraads reageren. Dit is normaal en te verwachten onder deze omstandigheden. Het 

belangrijkste deze periode is dat de kinderen zich veilig en gezien voelen.  

Ga samen in de tuin spelen, bak koekjes en klieder met verf. Speel bordspellen en kijk 

films. Ga samen experimenteren of zoek virtuele rondleidingen van musea of dierentuinen. Lees een boek samen 

met het hele gezin. Ga lekker onder een deken knuffelen en doe soms helemaal niets! 

Hoe de kinderen zich nu voelen zal ze veel langer bij blijven dan wat ze geleerd hebben in deze weken. Bekijk per 

dag wat mogelijk is.  

Wanneer u zorgvragen heeft kunt u terecht bij de leerkrachten maar ook bij IB (ib.nicolaas@catent.nl) of directie. 

Wij kunnen ook (met uw toestemming) contact leggen met het Centrum Jeugd en Gezin om te kijken hoe we u 

verder kunnen helpen. 

  LAAT ZIEN HOE JIJ VERBINDT OP AFSTAND                            

Een van de drie kernwaarden van de Sint Nicolaas is “verbindend”. 

Juist in deze tijd is het belangrijk om stil te staan bij de ander en onszelf. 

Wij vragen jou om voor volgende week vrijdag een foto of een klein artikel 

voor deze nieuwsbrief in te sturen waarin jij laat zien hoe je mensen 

probeert te verbinden op afstand. Hoe zorg je nu voor verbinding met 

anderen en houd je toch 1,5 meter afstand?  

Saybia en Bodhi maken kaartjes voor de buren!                              En Esther en Chantal voeren een dansshow uit! 

  HELP MIJN BOEK IS UIT! 

In de pakketjes voor ieder kind zaten 2 boeken. Nu het langer gaat duren voordat we weer terug op school zijn 

zullen jullie vast nieuwe boeken nodig hebben. We stellen voor dat jullie dan onderling de boeken gaan ruilen 

(met gepaste afstand in acht nemend!). Degene die in het eerste pakketje het boek van school heeft gekregen 

blijft verantwoordelijk voor het inleveren wanneer de scholen weer open gaan. Schrijf dus even ergens op met 

wie je hebt geruild!   

 

Op www.jeugdbibliotheek.nl staan alle digitale mogelijkheden op een rij met een aantal tijdelijke regelingen voor 

het gratis gebruik van allerlei (voor)leesdiensten (bijvoorbeeld e-books en luisterboeken). Heel fijn dat ook 

kinderen die geen lid van een bibliotheek zijn, kunnen blijven lezen!    

mailto:ib.nicolaas@catent.nl
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
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Verder is er een leuk initiatief van de Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel. Zij doet een oproep aan kinderen 

om thuis massaal te gaan lezen. De hashtag #ikleesthuis is in het leven geroepen om te gebruiken 

op social media. Leuk voor kinderen om aan elkaar te laten zien wat ze aan het lezen zijn!  

Bol.com doet ook een mooie aanbieding voor 0,01 cent. https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/ 

 

 

DAG LIEVE GROEP 1/2/3 
Wat is het raar dat we elkaar niet meer op school zien. Die corona schopt alles in de war. Maar het is wel belangrijk 

dat we gezond blijven, daarom is school nu thuis. Met alleen jullie eigen gezin. Wij missen jullie. Gezellig even 

klessebessen, grapjes maken en samen aan het werk. Maar het is even niet anders.  

Wil het thuis lukken met het huiswerk? We hebben erg ons best gedaan om het ook leuk te maken. De juffen 

kennen jullie als heel erg harde werkers dus we denken dat het thuis ook best zal lukken. En vergeet niet op tijd 

buiten te gaan gymnastieken.       Ook belangrijk.   

Wij zouden het erg leuk vinden als jullie een foto sturen dat je goed  

bezig bent. Dat mag het huiswerk zijn maar ook iets anders wat je  

thuis doet. Bijvoorbeeld een mooi bouwwerk maken of je verkleden.  

Bedenk het maar. Die foto’s zetten we dan op klasbord. Je mag ze  

sturen naar a.kleinkoerkamp@bssintnicolaas.nl We zijn heel benieuwd.  

Misschien brengen jullie andere kinderen nog op goede ideeën.                                                                                                                                                                             

Volgende week woensdag om 11.00 uur gaan we met de hele klas                                            

videobellen. Het zou fijn zijn als jullie allemaal erbij zijn. Ook gaan we                                                     

dinsdag, woensdag of donderdag met ieder van jullie apart video bellen. Even bijkletsen, even elkaar zien. De juf 

die belt, wil ook graag weten of het allemaal lukt met je huiswerk. Misschien kun je wel iets laten zien. Leg je 

werkboekjes in ieder geval dicht in de buurt. 

Elke morgen, van maandag tot en met vrijdag kun je van 9.00 uur tot 10.00 uur ook bellen naar school. Daar is 

dan een juf die even met je kan praten en als je vragen over het huiswerk hebt, gaat ze ook helpen.  

Tot volgende week. Dan spreken we elkaar. 

Juf Loes en juf Anne-Marie 

 

 

 

Groep 1-2-3 

https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/
mailto:a.kleinkoerkamp@bssintnicolaas.nl
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Hai lieve groep 4/5, 
 

Het is alweer de 2e week dat we thuis werken. Wel vreemd zo zeg.. Gelukkig hoor ik dat het goed met jullie gaat 

en iedereen zich goed voelt. En dat is nu natuurlijk het belangrijkste       Daar doen we het nu ook allemaal voor.  

 

Ik hoor al dat er hard gewerkt wordt thuis. Ik heb de eerste filmpjes van de boekbespreking van de kinderen van 

groep 4 ook al gezien. Super leuk! Zolang de informatie uit het spiekbriefje maar wordt verteld, mag je zelf 

beslissen hoe je het boek presenteert. Ik kijk uit naar de andere filmpjes!  

 

Naast het harde werken thuis, hoor ik gelukkig ook dat jullie allerlei leuke dingen doen. Hutten bouwen, 

buitenspelen, videobellen of gamen met je vriend/vriendin en knutselen. Fijn dat jullie er het beste van maken 

thuis. Ik kreeg nog een leuke tip van Isa voor een website waar je knutselwerkjes kunt vinden: 

https://creativepark.canon/nl/ Misschien ook leuk voor jullie! 

 

Inmiddels heb ik al even met jullie allemaal kunnen kletsen aan de telefoon en heb ik vragen kunnen 

beantwoorden over het schoolwerk in het belmoment. Mocht je vragen hebben of wil je even kletsen, dan kun je 

altijd tussen 9.00 en 10.00 uur naar school bellen. Volgende week gaan we maandag met de hele klas ook 

videobellen. Hopelijk kan iedereen erbij zijn. We kunnen dan nog even zingen voor Isa, die zaterdag jarig is. Zo 

kunnen we Isa toch nog even feliciteren en samen haar verjaardag een beetje vieren! Ik hoorde al dat jullie veel 

aan elkaar wilden vertellen of aan elkaar wilden laten zien met het groepsgesprek. Ook ga ik volgende week even 

met jullie allemaal afzonderlijk videobellen. We kunnen dan even gezellig kletsen en even kijken hoe het 

schoolwerk bij je gaat.  

 

Veel succes verder thuis en tot bij het videobellen! 

Groetjes, Juf Myrthe 

 

 

       Isa heeft een olifant geknutseld!                      Bodhi doet een autodictee! 

 

Groep 4-5 

https://creativepark.canon/nl/
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LIEVE GROEP 6/7/8, 
Wat is dit gek hè? Geen school, geen klasgenootjes en geen les van je juf maar misschien wel van je vader, moeder, 

broer of zus... Hopelijk zijn we snel weer met zijn allen op school! 

 

Vorige week hebben jullie een pakketje met werk gekregen. Ik hoop dat jullie daar uitkomen. Het geeft niet als iets 

niet lukt, sla het over en bewaar je vraag voor als wij elkaar spreken.  

 

Heb je vragen over je werk of vind je het leuk om gewoon even met de juf te kletsen? Dan kan je tussen 09.00 en 

10.00 uur naar school bellen. Een mailtje sturen naar m.vanasselt@catent.nl kan altijd. En vanaf volgende week 

gaan we ook met iedereen individueel videobellen als dat lukt!       Op donderdagochtend staat een klassengesprek 

gepland, hopelijk kan iedereen erbij zijn! 

 

Als je volgend jaar of over een aantal jaar naar het Voortgezet Onderwijs gaat is het handig als je blind kan typen. 

Er worden veel verschillende online typecursussen aangeboden. Misschien kan je hier thuis mee beginnen? 

Groep 7 en 8 

jullie hebben een werkstuk gemaakt over een land binnen of buiten Europa. De bedoeling is dat jullie ook een 

spreekbeurt geven over hetzelfde onderwerp. Tip: gebruik al je hoofdstukken uit je werkstuk voor je spreekbeurt!  

Ik wil jullie vragen of jullie de spreekbeurt thuis willen geven aan je vader/moeder/broer/zus/ect.. en de 

spreekbeurt dan te filmen. Dan kunnen we dat afvinken! Het filmpje mag naar mij gemaild worden 

(m.vanasselt@catent.nl). Als ik het filmpje op Klasbord mag delen, zodat de klasgenoten van groep 6/7/8 jullie 

spreekbeurt ook kunnen zien, hoor ik dit graag in het mailtje dat je stuurt. We houden er natuurlijk rekening mee 

dat de spreekbeurt thuis wat anders zal gaan dan in de klas.  

 

Naast het gekregen werk vind je het misschien ook wel leuk om creatief bezig te zijn:  

De magische cirkel 

Dit is een heel bijzondere cirkel.. Een magische cirkel!  

Bekijk dit filmpje eens: https://www.youtube.com/watch?v=n4kpFDk-RTM 

 

Je kunt ook op YouTube intypen ‘’Magische cirkel Briljant 

Onderwijs’’, dan zal je het filmpje ook vinden. 

Volg de stappen in het filmpje en probeer deze cirkel na te maken! 

 

Tip: Gaat het te snel? Klik op het tandwieltje rechts onderin en pas 

de afspeelsnelheid van het filmpje aan, bijvoorbeeld naar 0.5.  

  

Een laatste tip:  

Heb jij je werk snel af? Neem dan eens een kijkje op 

http://www.webkwestie.nl/bao_digitheek/index_algemeen.htm.  

Heb je hier een opdracht van gemaakt? Dan mag je het naar mij mailen.  

 

Succes! Groetjes juf Manon A. 

Groep 6-7-8 

mailto:m.vanasselt@catent.nl
mailto:m.vanasselt@catent.nl
https://www.youtube.com/watch?v=n4kpFDk-RTM
http://www.webkwestie.nl/bao_digitheek/index_algemeen.htm
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