Nieuwsbrief 14, schooljaar 2019/2020.
Nieuwerkerk.

Datum: 20 maart 2020.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze nieuwsbrief 14 van het schooljaar 2019/2020.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 3 april 2020.
Verjaardagen.
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2 april.

Rosa Stouten gr. 6
Myrthe Abrahamsz gr. 7
Nikki Vrijland gr. 8
Alicia Bakker gr. 1
Lauren Vorwerk, gr 1 Nieuwe leerling.
Jax Dooge gr. 5

Algemeen:
Coronavirus en schoolsluiting, thuis onderwijs gestart!
Wat een bijzondere tijd!
Afgelopen zondag werd besloten dat de scholen dicht gingen i.v.m. het Coronavirus, en de vraag werd
gesteld aan de scholen om thuisonderwijs op poten te zetten. Inmiddels is dat opgestart en aan het einde
van de eerste week kunnen we zeggen dat een en ander door iedereen, leerlingen, leerkrachten en
ouders, goed is opgepakt.
Het thuiswerken moet in ieder geval tot 6 april, daarna zien we weer verder, “men” verwacht aan de
andere kant ook dat het wellicht langer gaat duren. We gaan het zien en wachten af.
Houd voor verdere informatie enz. uw mailbox goed in de gaten.
In deze nieuwsbrief nog wat laatste nieuws en veel reacties van hoe kinderen nu een en ander
ervaren. Vandaar hieronder gelijk een 1e reactie.
Even een berichtje vanuit thuis.
Het is anders dan op school werken, maar gelukkig krijgen we goede hulp van een juf en een meester
(mama en papa).
Elke ochtend beginnen we om half negen en werken we netjes de weekplanning af.
En als we klaar zijn spelen we lekker buiten(dus we hebben elke dag gymles).
Groetjes Myrthe en Lieke.
Eindtoets Basisonderwijs voor groep 8 gaat niet door!
Afgelopen week is bekend geworden dat de minister Slob heeft besloten om dit jaar geen centrale
eindtoets af te laten nemen bij kinderen uit groep 8 van de basisschool om de werkdruk op scholen te
verminderen. Veel schoolleiders en leraren zijn druk bezig met het organiseren en
geven van thuisonderwijs.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Slob: "We vragen op dit moment heel
veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering voor al die leraren
en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan
kinderen die thuis zitten. Dat heeft nu prioriteit voor scholen."
Ook schreef Slob in de brief dat leerlingen in groep 8 de afgelopen weken al een
schooladvies hebben gekregen. "Dat is altijd al leidend geweest bij de keuze van
een middelbare schoolopleiding. Op dit moment is het schooladvies al leidend en is de toets een
second opinion bij de keuze. Er zal volgend schooljaar in het voortgezet onderwijs extra goed worden
gekeken of een kind wel inderdaad op de juiste plek zit."
Groep 1-2.
We wilden maandag beginnen aan het thema Lente en waren al volop bezig met de voorbereiding van
dit thema. We hadden een lentehoek ingericht en hebben al een aantal lenteliedjes geleerd zoals
krokeledokus de lente komt, lente komt, hopsasa.
Ook het bekende liedje: krokus bolletje en het liedje: ik weet dat de lente komt kunnen de kinderen al

goed zingen. Maar ja, voorlopig kunnen de kinderen niet in de lentehoek spelen, maar de liedjes
kunnen ze natuurlijk wel zingen.
Juf Cindy heeft voor de kinderen een lentewerkboekje voor thuis gemaakt.
Verder hebben we vorige week een “kanjeroefening” gedaan waarbij samenwerken en vertrouwen in
elkaar een rol spelen. Namelijk met de ruggen tegen elkaar zitten, een papiertje tussen elkaars hoofd
en dan zachtjes heen en weer wiegen en het papiertje niet laten vallen. Dat ging heel goed! De
kinderen werden er rustig van (zie foto’s).
Tijdens rekenen hebben we de getallen gezocht die voor of na een getal komen. Je kunt vragen wat
komt er voor de 5, na de 5 en zo tot 12. Dit is goed om te oefenen. Hoger mag natuurlijk ook.
Met schrijven hebben we de krul geoefend in klei en op papier met groep 1.
Groep 2 de “kom U” gedaan, dat is het begin van de vorm van de u, ij, uu en hij zit in de eu en
omgedraaid in de n en de h. Daarnaast hebben we het gehad over de eu en uu.
Met drama hebben we een pizza gemaakt. Deeg maken, uitrollen, groenten klaar maken, de pizza
beleggen en in de oven. Daarna aansnijden….mmmm wat was 'ie lekker!
En ook nog als pizza punten op de grond, in de kring gelegen. Hierbij hebben we een soort zakdoekje
leggen gespeeld.
Voor volgende week zullen wij weer voor nieuwe tips en werkjes zorgen!
Blijf lekker puzzelen, tekenen, knutselen, (voor)lezen, zingen, bouwen, spelen en bewegen!
Jessica en Danique, uit groep 2, zij ook heel goed bezig! Zij denken aan de ouderen in Steenzwaenshof!!

Groep 3-4.
Maandag: alleen juffen en meesters op school aan het werk, ook al kinderen aan het werk
Dinsdag: Vaders, moeders, opa, broer of zus spullen ophalen, alle kinderen kunnen aan het werk
Woensdag: 1 meester op school en mail, whats app, telefoon, meer kinderen aan het werk
Donderdag: 1 meester op school, de rest stand-by, op afstand, alle kinderen aan het werk
Vrijdag : Meesters en juffen op school, overleg voor volgende week, kinderen hebben al veel gewerkt
Zo’n week hebben we nog nooit meegemaakt, maar: het werkt!
Lieve groeten van de juffen voor jullie allemaal 

Hallo,
Het gaat hier allemaal goed thuis, maar ik mis mijn vriendinnen wel heel erg. Hopelijk
mogen we snel weer naar school.
Ik vind het wel leuk om thuis te werken, want ik mag nu heel veel op mijn telefoon. Ik doe
Snappet namelijk op mijn telefoon. Wat ook leuk is, is dat ik nu mijn schoolwerk gewoon in
mijn pyjama kan doen!!! Toch ga ik liever naar school, want nu kan ik de juffen niet meer
zien.
Groetjes, Sylvie
Hallo allemaal, ik vind het een beetje saai om de hele dag thuis te blijven. Ik mis de school
en mijn vriendjes. Graag wil ik weer naar school en mijn vriendjes weer te zien en ik wil
graag weer buitenspelen.
Groet Daniël
Ik vind het wel leuk thuis maar ik vind het ook leuk op school. Dit heb ik gedaan: naar het bos geweest
ik heb een verzameling. Op de trampoline was het ook leuk met Manoek en Brent. En ik heb hard gewerkt.
Tot nu toe heb ik alles af dat is fijn maar ik vind het wel raar dat ik thuis werk maar niet op school.
Papa of Mama komt steeds bij mij kijken als ik werk dat vind ik fijn want als ik alleen werk dan vind ik het
minder leuk. Doei. Groeten van Twan
Groep 5/6.
Tsja, ineens was het toch zover.
De scholen sloten hun deuren. We hadden het er, in de klas, afgelopen vrijdag wel over gehad, maar toch
nog niet op gerekend. Er waren vorige week een paar voorstanders: Jee, lekker geen school en vrij. er
waren ook tegenstanders: Ik denk dat het echt niet leuk is. Misschien ga je je vervelen en je mist
iedereen. We missen elkaar zeker.
Vervelen? Hm, jullie hebben een weektaak schoolwerk en kunnen heerlijk buiten spelen of knutselen.
Op de Ring in Ouwerkerk zie en spreek ik Hugo, Rosalie en Nora af en toe op afstand. Het gaat
goed allemaal.
Complimenten voor het maken van de lessen thuis. Alle kinderen zijn super goed bezig! Ook
alle lof voor de ouders die dit thuis begeleiden. Het vraagt ook veel van jullie. Bedankt ook
voor de lieve, leuke reacties via de mail.
Succes allemaal en blijf gezond.

Hoi ik vind het niet leuk dat we thuis school hebben, want ik zie mijn vrienden niet en ik was al
een week niet naar school dus. Het is voor mij een maand niet naar school gaan en ik mis school. Maar als
ik er een week ben dan wil ik weer vrij.
Groetjes Thijs Doeleman. Gr. 5
Groep 7-8.
Hallo, het gaat best goed. Het is raar om dit thuis te doen maar het zal moeten.
Thuis school is erger als verwacht voor mij. We hebben een strak schema want anders worden we gek
zegt mijn moeder. We doen ook leuke dingen bijvoorbeeld fietsen en wandelen hoor. En trouwens
mijn moeder is best streng en heel ongeduldig. Daar wil ik liever een meester voor in de plaats. En ik mis
mijn vriendinnen want die heb ik ook een poosje niet meer gezien.
GROETJES Lotte
Hallo allemaal,
Wegens het coronavirus zijn de scholen nu overal gesloten. Dit betekent dat we nu thuis moeten werken.
Dat is heel raar want je zit ineens thuis, maar hebt geen vrij en een echt ritme is heel lastig te
behouden. Ook zie je je vriend(inn)en veel minder of helemaal niet.
Gelukkig zijn er ook voordelen. je kunt lekker uitslapen, je kunt op je eigen tempo werken. je kunt
nu veel rustiger werken en het mag in je pyjama : ). Al met al is het even wennen.
Gelukkig valt het werkschema (nu nog) wel mee. Ik vind het zo wel leuk maar school is toch wat
makkelijker want daar heb je altijd iemand die je even kan helpen en kun je stiekem zachtjes met
vriend(inn)en praten. Groetjes, Jesca
Ik vind het aan de ene kant best leuk, maar aan de andere kant ook niet.
Het is best leuk omdat je gewoon lekker thuis kan zijn en het leren samen met mijn moeder best goed
gaat. Maar ik vind het jammer dat ik al mijn vrienden niet kan zien.
En wat ik me ook afvraag : gaat het kamp nog door en het afscheid van groep 8 ?

Groeten Gijs, groep 7.
Het is wel leuk thuis werken alleen je ouders zijn geen
meester of juf en die kunnen niet zo goed uitleg geven
en daardoor wordt het moeilijker. Je kan je ook minder
goed concentreren steeds geluid thuis. Maar je kan wel
weer hulp vragen als je een vraag fout hebt.
Groeten Bryce groep 7.
Thuis werken in verband met corona.
We moeten komende 3 weken thuis werken in verband met
meer besmettingen van corona. Ik vind het aan de ene
kant wel fijn, want je kan je beter concentreren. Aan de
andere kant: je hebt minder goede uitleg en je ziet je
vriendinnen of vrienden niet echt meer. We werken op
Snappet thuis en op dinsdag konden we onze nodige boeken
ophalen zoals biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. We
hebben via de mail een weektaak opgestuurd die we
moesten uitprinten en we worden op de hoogte gehouden via de mail.
Groetjes Robine Huijer, Groep 8
Hoi allemaal gaat het een beetje goed met jullie? Met mij wel maar ik mis jullie heel erg. Het werken
thuis gaat best wel goed. Alleen zo jammer dat we nergens naar toe mogen. Hopelijk is alles snel
voorbij.
Liefs Milla
Belangrijke data:
Tot nader order zijn alle zaken afgelast.
Foto’s:
Toch nog wat foto’s van groep 1/2: https://myalbum.com/album/B3epRQBCYtb5
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).
Liever even geen beeld, maar wel geluid?
Podcast luisteren: Via spotify vind je zeer diverse podcasts, per thema, ook voor kinderen.
 Degrotevriendelijkepodcast ( ook te beluisteren via Degrotevriendelijkepodcast.nl)
Interview met schrijvers, tekenaars, zoals Tonke Dragt, Ted van Lieshout, Bibi Dumont Tak, Joke van
Leeuwen.
Programmeren voor kinderen:
De programmeerbende
Boek en website: kan ook los van elkaar, maar met boek is denk ik leuker.
Titel boek en website: programmeerbende.nl. Met het programma Scratch, dat speciaal is ontworpen voor
kinderen die willen leren programmeren ( gratis), kun je aan de slag.

