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BERICHTEN 16                                           15 mei 2020 

Kalender: 

 

Nieuws van de directie: 
Deze week gingen de scholen weer open. Wat een feest om alle kinderen eindelijk terug op 
school te kunnen zien! Natuurlijk is het ook weer even wennen voor de kinderen en ook voor 
ons. Na weken van thuisonderwijs waarin je rustig in je pyjama je rekenboek open kon doen, 
moet iedereen nu weer vroeg opstaan om op tijd bij school te zijn. Alle maatregelen waar we 
ons aan moeten houden, zijn best een uitdaging; regelmatig je handen wassen, niet naar boven 
mogen om je jas op te hangen en in een strak rooster buitenspelen want de verschillende 
groepen mogen niet gemixt worden. Maar wat is het heerlijk voor de kinderen om weer met 
hun vriendjes en vriendinnetjes uit de klas te kunnen samenwerken en spelen! In elke groep 
waar ik deze week binnenliep zag ik blije kinderen en zag ik leerkrachten die aan het genieten 
waren van hun groep.  
 

Het in- en uitgaan van de school verloopt heel soepel. Iedereen houdt zich aan de afspraken en 
we hebben daardoor een overzichtelijke start en einde van de dag. Er is geen sprake geweest 
van drukte op het plein of bij het hek. Het is fijn om te merken 
dat iedereen flexibel om gaat met de nieuwe situatie.  
 

Kortom, we kijken terug op een heel positieve heropening van de 
school en we verheugen ons op volgende week! 
 

Nieuws uit de Onderbouw: 
Wat is het fijn dat we de kinderen weer op school zien. Natuurlijk is het even wennen met al 
die nieuwe afspraken. Zo zijn we veel tijd kwijt aan het wassen van de handen. Handen die we 
vervolgens gelijk weer in een neus of onder een schoen zien verdwijnen. We doen af en toe 
maar of we iets niet zien. We doen allemaal ons best. De kinderen hebben geleerd dat 1.5 
meter veel verder is dan je denkt. Dat konden we mooi zien aan de hand van onze rekenstok-
ken. Zo nu en dan krijgen we een “afstand houden jufff!!!” naar ons toe gebruld. We gaan daar 
maar ontspannen mee om. 
 

We zien ook wel voordelen van het werken met halve groepen. We hebben veel tijd voor elk 
kind. Omdat we ervan uit gaan dat we flink effectief kunnen werken op school bouwen we 
onze lessen online af. Wel gaan de lessen van Ramona, Lisa, Christiaan en Marga nog gewoon 
door dus absoluut de moeite waard om een kijkje te blijven nemen in de digitale klas. 
 

Maandag 18  Dinsdag 19 Woensdag 20 Donderdag 21 Vrijdag 22 
  Juffenfeestdag OB  

 
Hemelvaartsdag 
(kinderen vrij) 

Kinderen vrij 

Maandag 25 Dinsdag 26 Woensdag 27 Donderdag 28 Vrijdag 29 
    (Pinksterblommenfeest)  

Berichten 17 
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Helaas merken we ook negatieve effecten. Zo mag er niet getrakteerd worden op school, 
mogen we geen vieringen houden en gaan we niet op schoolreis met groep 2.. We zijn nu aan 
het nadenken hoe we het afscheid van groep 2 naar groep 3 gaan vormgeven. De juffendag 
laten we wel in het klein online doorgaan. De kinderen krijgen daar maandag of dinsdag een 
tasje met benodigdheden voor mee. Het feestje vindt aanstaande woensdag plaats.  
De kinderen mogen verkleed komen in de digitale klas. Het feestje van BOB begint om 9.00 
uur, COB 10.00 uur en AOB om 11.00 uur. Het feestje duurt ongeveer een half uurtje.  
Het zou fijn zijn als er een ouder bij aanwezig is om te helpen bij 
het microfoongebruik . We starten met de microfoon van de 
kinderen uit :-) 
 
Last but not least starten we binnenkort op school  met het thema  
"de bij". 
 

Nieuws uit de Middenbouw: 

 

 -Werkje van Ief - 
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Ingezonden bericht: 
Taartrovers Thuis (door Remke Oosterhuis) 
Taartrovers Thuis is een online programma voor peuters en kleuters waarmee we korte films 
met daaraan verbonden speelse, creatieve en onderzoekende activiteiten bij iedereen in huis 
brengen.  

 
We selecteerden films die je met andere ogen laten kijken naar de wereld om je heen. De 
kinderen kijken mee, gaan op onderzoek en spelen met hun verbeelding. Want zo verander je 
je eigen huis, tuin of balkon in de wereld waarin je wilt spelen. Regelmatig delen we nieuwe 
korte films met activiteiten voor peuters en kleuters, zodat zij steeds weer kunnen spelen, 
ontdekken en ervaren.  
  
Neem snel een kijkje! www.taartrovers.nl 
https://www.taartrovers.nl/filmfestival/nl/thuis 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor berichten 17 voor 28 mei sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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