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STEEDS MEER MAATWERK

De bibliotheek heeft een
app met 100 gratis ebooks voor volwassenen
en kinderen! Hij is gratis
te downloaden.
https://www.onlinebibli
otheek.nl/ebooks/thuisbieb.html

De leerkrachten hebben wekelijks met ieder kind een contactmoment
via videobellen. Daarnaast staat er een klassengesprek gepland.
Mocht er behoefte zijn aan meer contact, geef dit dan vooral aan bij
de leerkracht.
Door aanpassingen naar aanleiding van bovengenoemde signalen
kunnen dus verschillen ontstaan per jaargroep. De ene groep heeft
meer behoefte om elkaar te spreken dan de andere bijvoorbeeld.
Ook wanneer de weektaak als te veel of juist te weinig wordt ervaren
kun je dit bij de leerkracht aangeven. We proberen maatwerk te
leveren aan de behoefte van alle kinderen en ouders.
Naast de mogelijkheden voor videobellen/mailen met de leerkracht
blijft het dagelijkse beluurtje tussen 9.00 en 10.00 uur ook bestaan
0572-392017. Zo hopen we iedereen zo goed mogelijk te helpen.
Bij dringende vragen is juf Marja 0641353550 (tussen 7.00 uur en
21.00 uur) beschikbaar.
Groeten team Sint Nicolaas
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Nieuwsberichtjes
CORONA KLETSPOT/BOEKJE
We maken een hele speciale tijd mee. Om deze tijd niet te vergeten, maar ook
omdat we willen dat jullie je vragen en gedachten kunnen delen met je vader,
moeder en/of verzorger hebben we wat bedacht. Maak een corona kletspot!
In de bijlage vind je allemaal vragen. Print ze uit, knip ze los en doe ze in een
pot. Plak de label die er ook bij zit op de pot. Nu heb je een pot met allemaal vragen
over hoe we nu leven, wat je doet, wat je mee maakt en waar je van houdt.
Je kunt samen met bekenden die vragen bekijken en beantwoorden. Je antwoord
kan je onder de vraag schrijven als je dat wilt. Of je kunt een tekening maken bij de
vraag op de achterkant. Sommige vragen zij niet voor jou van toepassing (bijv. over
je verjaardag). Je kiest zelf welke vragen je erin doet en welke niet. Er zitten ook
lege kaartjes bij, zodat je zelf nog iets erbij kunt bedenken.
Omdat dit zo’n bijzondere tijd is, is het wel leuk om er een mooie herinnering van te maken. Wanneer jij een oude
opa of oma bent kan je je antwoorden er nog eens bij pakken. Je kunt nu met behulp van de vragen bijvoorbeeld
je eigen verhaal gaan vertellen. Schrijf dit in een dagboek of maak een (strip)verhaal. Je kan een vlog maken, een
fotoboek of iets anders creatiefs! Of je schrijft of tekent je antwoord op het kaartje 😉 Je kan ook kleine foto’s van
leuke momenten in de pot stoppen. Kies iets wat jou leuk lijkt om zo je eigen verhaal te vertellen.
Wanneer je het leuk vindt mag je dat natuurlijk met ons delen!
In de bijlage zit ook een boekje met een verhaal over deze tijd voor de jongere kinderen. Als u het boekje print,
dan kan het kind bij elke bladzijde een mooie tekening maken. Als u het boekje bewaart, heeft u misschien een
mooie herinnering aan deze gekke tijd.

PAASVIERING
Helaas hebben we gisteren niet samen de Goede week viering op
school kunnen doen. Daarom hebben we de verhalen van de Goede
Week en Pasen in een document gezet met de links naar de liedjes
die we anders op school hadden gezongen. Ook is er een kleurplaat
van een kerkraam bijgevoegd waarin je alle verhalen van Pasen
terug ziet! Zodra de school weer open gaat kunnen de kinderen de
vastendoosjes op school inleveren.
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Groep 1-2-3
Lieve
kinderen
van
groep
1, 2 en 3

Wat zijn we toch blij dat iedereen thuis zo goed zijn best doet. We horen en zien het via het videobellen.
Ook op klasbord zien we steeds mooie foto’s wat jullie allemaal doen.
Groep 3 denken jullie eraan om altijd eerst het instructiefilmpje te kijken voordat je aan het werk gaat? Dit is
heel belangrijk, daarom staan er ook uitroeptekens bij in de weektaak!
Tijdens het kringgesprek merken we dat de kinderen het heel erg leuk vinden om elkaar weer te
zien. Iedereen heeft zoveel te vertellen dat het best wel lang duurt voordat iedereen aan de beurt
is geweest. Daarom vragen we voor volgende week woensdag of jullie tijdens het kringgesprek
allemaal klaar willen gaan zitten met je allerliefste knuffel. Allemaal eentje. Als je aan de beurt
bent mag je iets vertellen over je knuffel; wat is het voor knuffel, van wie heb je die knuffel
gekregen, hoe heet de knuffel, heb je de knuffel al lang, slaap je met de knuffel en waar is de
knuffel overdag en misschien kun je zelf ook nog iets bedenken. Natuurlijk hoeven niet al deze vragen, alleen
wat jij wilt vertellen.
Leuke proefjes doen
Om kinderen uit te leggen hoe virussen en bacteriën zich verspreiden zijn de volgende proefjes leuk om te doen.
Ze leggen spelenderwijs uit waarom de hygiëne maatregelen zo belangrijk zijn.
Glitters verspreiden
Pak een beetje vloeibare zeep of gel, meng er een theelepel glitters door. Doe een beetje in je hand en een beetje
in de hand van je kind. Raak een donker gekleurd oppervlak aan bijvoorbeeld een donker kastje of een theedoek
en vraag of je kind de glitters ziet. Leg uit dat wanneer je in je handen niest en dingen aanraakt, dit kleine
onzichtbare ziektekiemen achterlaat. Doe alsof de glitters de ‘ziektekiemen’ zijn die achterblijven op de dingen
die ze aanraken. Hierdoor ziet je kind hoe gemakkelijk dit verspreid door alles wat je aanraakt.
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Zeep en peper proefje
Het volgende experiment laat kinderen zien hoe handen wassen met zeep het virus van hun handen kan
verwijderen. Je kunt hierbij uitleg geven dat de peper het virus is wat zich op hun handen verspreid. Laat ze zien
hoe de gemalen peper van hun vinger weg beweegt zodra ze er wat zeep op doen. Dat is precies hoe het virus
van je handen verdwijnt wanneer je je handen wast. Zeep is dus eigenlijk je beste vriend en je helper!
Vrijdag en Maandag lekker vrij. Geen huiswerk. Want vrijdag is het
Goede Vrijdag en maandag is het tweede Paasdag. We wensen
iedereen een hele fijn paasweekend en succes met eieren zoeken.
We hopen dat de Paashaas bij jullie op bezoek komt.
En hiernaast nog een grapje! Kijk maar goed! (Hij bedoelt natuurlijk
billen, foei haasje!)
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Groep 4-5

Jullie hebben alweer een week gewerkt met de nieuwe werkpakketjes en met de
instructiefilmpjes. Zet je de weektaak op je computer of tablet klaar als je gaat
werken zodat je de filmpjes kunt aanklikken? De weektaak is met deze mail
weer meegestuurd. Je hoeft dus niet de websitelinkjes over te typen 😊

Er zijn al veel foto’s toegestuurd van jullie werkplekken en al
het leuks dat jullie thuis doen. Heb je de foto’s van je klasgenoten al gezien op
Klasbord?
Ik word helemaal blij van al jullie leuke foto’s! Ook hoor ik dat jullie elkaar met deze
berichtjes op goede ideeën brengen! Dus, heb je een tip of iets leuks dat je aan de
klas wilt laten zien? Stuur dan een mail naar m.bolink@catent.nl en dan plaats
ik je berichtje of foto op Klasbord.
Jullie hebben nu een lekker lang Paasweekend! Omdat jullie maandag vanwege
2e Paasdag vrij zijn, gaat het videobellen aanstaande maandag niet door.
Het videobellen met de klas is daarom niet maandag 13 april, maar woensdag 15 april om 9.30 uur. De week erop (maandag
20 april) is het videobellen met de klas weer gewoon op maandag om 9.30 uur.

Omdat het bijna Pasen is, heb ik voor jullie de volgende opdracht: Paaseieren zoeken! In de klas hebben we ook
zo’n mooi zoekboek waar jullie zo goed de raadsels oplossen. Echte speurders zijn jullie! Eens kijken of jullie dit lukt.. Ik heb
in de tuin een Paasei verstopt. Kun je het ei vinden op de foto? En zie je de kikker op de foto?
Op de volgende bladzijde staan nog twee zoekplaten waarop een Paasei verstopt is en staat nog een Rebus.
Ik ben benieuwd of jullie de raadsels kunnen oplossen!

Fijne Paasdagen en tot volgende week!
Groetjes,

>>> Juf Myrthe
5

Zoek het Paasei!
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Groep 6-7-8

Deze week zijn jullie gestart met de nieuwe werkpakketten en met het kijken van de bijbehorende instructiefilmpjes. Ik heb van
jullie gehoord dat jullie het werken in eigen werkboeken en schriften erg fijn vinden. Het kijken van de instructiefilmpjes wordt
nog niet door iedereen gedaan, het is belangrijk dat je dit vanaf nu wel gaat doen. Je hebt deze instructie nodig bij het maken
van je les.
Ik merk dat het steeds meer wordt gedaan, jullie zoeken mij op via Hangouts om een vraag te stellen. Super! Blijf dit ook
doen. 😊
Afgelopen week heb ik veel foto’s ontvangen van wat jullie thuis aan het doen zijn. De foto’s die ik ontvang zet ik op Klasbord,
zo kan je toch nog zien wat je klasgenootje zo al doet. Nog niet gezien? Neem dan snel een kijkje! Wil je ook laten zien wat je
allemaal doet? Stuur dan een mail
naar m.vanasselt@catent.nl.

Komend weekend is het Pasen,
hoe leuk en lekker zou het zijn als
je zelf iets bakt voor bij de koffie
en of lunch? Ik heb twee recepten voor je
opgezocht. Stuur je een foto als je iets hebt
gebakken en of als jullie het lekker aan het
op eten zijn? Vind ik leuk!
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Denken jullie aan het half uurtje lezen per dag? Dat kan nu heerlijk in het zonnetje!

Fijn Paasweekend en tot volgende week!

Groetjes,
Juf Manon
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Ideeën om te doen
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LEKKER SPORTEN!
Ludios is een sportaanbieder die samenwerkt met verschillende kinderopvangen en basisscholen. Om de
verveling bij kinderen van het vele thuiszitten tegen te gaan bieden zij geheel vrijwillig sport-en-spelactiviteiten
aan voor thuis!
Dit doen zij door online video’s aan te bieden (elke dag om 10:00!) waarin de pedagogisch sportinstructeurs
kinderen laten zien hoe je thuis op een gemakkelijke manier sport- en spelactiviteiten onderneemt. Denk aan
bootcamps, minigames en coördinatiespellen.
De video’s zijn te vinden op hun website, nieuwe YouTubekanaal, Facebook en Instagram.
Website: https://www.ludios.nl/online
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpHiYUNk9Do9RaixCd1R1bw
Facebook: https://www.facebook.com/Ludios-Online-107145954254971/
Instagram: https://www.instagram.com/ludios.online/
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