
    
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 14, schooljaar 2019/2020.             Datum: 3 april 2020. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze nieuwsbrief 15 van het schooljaar 2019/2020.  
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 17 april 2020. 
 
Verjaardagen.  
4 april   Eline Straatmans gr. 8 
5 april   Dave de Gast gr. 6 
10 april  Valerie Huijer gr. 4 
16 april  Jasmijn Coolbergen gr. 7 
  
Algemeen:  
 
Coronavirus en schoolsluiting, inmiddels 3 weken .  
Week 3 van de scholensluiting en het thuis werken en leren zit er bijna op.  
Knap en goed hoe iedereen er mee omgaat. Leerlingen, ouders en leerkrachten ieder op 
zijn eigen manier pakken we aan en proberen we het goed te doen.  
We houden vol en dan moet het toch lukken!  
Afgelopen week hebben de leerkrachten scholing gehad in “videobellen en lesgeven” enz. 
Houd daarom de mail in de gaten, i.v.m. evt. uitbreiden van de “diensten” bij het 
lesgeven.  
Verder … onderaan de nieuwsbrief weer een fotolink met allerlei foto’s van kinderen die thuis aan het 
werk zijn, laten zien wat ze nog meer doen. De moeite waard om te kijken! 
 
Groep 1-2. 
 
Het zal voor jullie, net als voor ons, wel vreemd zijn om niet “gewoon” naar school te 
gaan.  
Thuis zitten zonder vriendjes en vriendinnetjes maar wel met de “weektaak” die we iedere 
week naar jullie toesturen. In de weektaak staan opdrachten die jullie samen met mama, 
papa of iemand anders kunnen maken.  
We hopen dat jullie dat leuk vinden en zo krijgen jullie “les” van je ouders of iemand 
anders. We hebben van verschillende kinderen leuke reacties gehad b.v. van Kenzo.  
Hij heeft geleerd hoe hij veters moet strikken. Knap hè? Brayen is hard aan het werk, Ziva 
heeft zaadjes gezaaid, Jessica heeft een hoge toren gebouwd en Lauren heeft een mooi 
kasteel en een vlinder geknutseld. Dies vindt het leuk om les te krijgen van zijn moeder.  
We sturen regelmatig tips naar jullie en voorbeelden van wat je zou kunnen knutselen zodat 
je je zeker niet hoeft te vervelen. Houd vol en veel plezier en bedankt voor de reacties! 
 
Hoi allemaal,  
Ik mis mijn vriendjes wel en ook de juffen. maar ik vind het ook wel leuk dat mijn mama juf speelt,  
‘s  morgens doen we t meeste aan school en ‘s middags zien we wel hoe het loopt.  
We maken schoolopdrachtjes, leren letters en rekenen maar we doen ook veel spelletjes, kaarten en 
rummikub vind ik zooo leuk ook hou ik bij hoe lang onze hortensia's worden, Siem mijn broertje helpt 
ook altijd mee, zo planten we samen een ei, maken we samen tekening maar we spelen nu het mooi weer 
is ook heel veel buiten in ons tuin. 
Groetjes van Dies van de Velde. 
 
Berichtje van Jessica uit groep 2:  
Jessica mist school en haar vriendjes en vriendinnetjes erg. Ze snapt allemaal niet zo goed dat ze, ze nu 
niet ziet. Daarom hebben we een aantal keer via whats app een video gesprek gedaan met 
vriendinnen zodat ze, ze toch even kon zien en wat kon praten. Dat was erg gezellig. We knutselen 
veel, wandelen ook veel met de hond en bellen ook veel met opa en oma in Schotland die in Lock down in 
zitten. Gelukkig is iedereen die we kennen (nog) gezond. Jessica heeft gisteren deze familie paashaas 
geknutseld. Met wc/ keuken rollen. 

 

 



 
 
 
 
 
 
Hallo iedereen,  
Vanochtend heb ik een duplohuis gemaakt. En heb ik natuurlijk ook 
nog schoolwerkjes gemaakt en op de rekentuin spelletjes gedaan.  
Ik hoop dat ik snel weer naar school mag!  
 
Tot snel jongens, meisjes, juffen en meesters!  
Kusjes van Jayda 
 
Hier even wat foto's van ons thuisonderwijs. Leuk dat we elkaar 
net even bij de school tegen kwamen. Wij werken aan school 
maar vermaken ons ook met tekenen/knutselen, buiten wandelen, 
appeltaart bakken, smoothie's maken, spelletjes spelen, kinderyoga filmpjes maken etc. Wij vinden thuis 
onderwijs leuk. Lekker veel bij mama maar missen iedereen wel en willen graag weer met vriendjes af 
kunnen spreken! ( foto’s in de link!) 
Groetjes, Kaithlynn en Brayen 
 
Groep 3-4. 
Deze week hebben we te horen gekregen dat we nog wat langer elkaar moeten missen. Ondanks dat 
wordt er hard gewerkt door iedereen. Het werken op afstand loopt goed en daar zijn wij ENORM 
TROTS op. Ook zijn we trots op en blij met alle hulp en steun van ouders. We krijgen lieve berichtjes 
en complimenten en dat helpt om het nog beter te doen!  
We zijn altijd bereikbaar voor vragen en opmerkingen via de bekende wegen. Wel willen we hier nog 
aandacht vragen voor het volgende. Willen jullie a.u.b. genoeg blijven oefenen met lezen? Dit is heel 
belangrijk om het niveau vast te houden. Om toch iets van elkaar te horen of zien hebben wij een paar 
kinderen gevraagd een stukje te schrijven voor deze nieuwsbrief. Bedankt daarvoor! In de volgende 
nieuwsbrief vragen we weer andere kinderen dit te doen. 
 

Ik vind het leuk. Ik vind werkboekje ook leuk, veilig en vlot. 
Leesboekje ook wel. Snappet werkt. De echte school is leuker. 

Met de juffen en andere kinderen dat mis ik. 
Coronavirus is ….. mag ik niet zeggen ;-) 

Doei juf nu is het klaar. 
Hidde, groep 3 

 
Ik vind het eigenlijk wel een beetje raar om thuis te werken. Ik mis mijn vrienden heel erg. Ik hoop 

dat het ook bij hun goed gaat. Bij mij gaat het heel erg goed, ik wil iedereen heel erg hartelijk 
bedanken voor het volhouden van het thuis werken. En ik hoop dat ik ook jullie weer heel snel zie. Ik wil 

iedereen steunen in deze rare situatie. Veel liefde en gezondheid voor iedereen!!!!!!! 
Groetjes Tim, groep 4 

 
Ik vind het leuk om thuis te zijn maar ik mis school heel erg. Ik mis mijn vrienden heel erg van school. 

Thuis doe ik tv-kijken, spelletjes, lezen, computeren, knutselen en huiswerk maken. Het rekenen vind 
ik het leukst om te doen. 

Vriendelijke groeten van Esmee Flikweert, groep 3 
 

Hoi iedereen, 
We werken nu al bijna drie weken thuis en niet op school. 

Het is thuis best leuk want je bent sneller klaar met schoolwerk en je kan dan langer spelen. 
Maar het is soms ook best saai en ik mis de juffen en mijn vriendinnen wel. 

Gelukkig kan ik wel met Valerie en Britt spelen want die wonen dichtbij. 
En we maken ook tekeningen en verhaaltjes voor vriendinnen en die brengen we dan rond. 

Groetjes Floor, groep 4 
 
Groep 5/6. 
Thuisonderwijs: Wij blijven het bijzonder vinden! 
Naast lastige dingen, komen er ook veel mooie dingen uit voort. Lieve woorden en fijne contacten. 
Nogmaals: Grote complimenten voor de kinderen en zeker ook voor de ouders. Het valt niet mee om 
je kind thuis te begeleiden en zelf ook nog te werken enz. 



Afgelopen week was er een taalopdracht om een verhaal te schrijven over thuisonderwijs. Deze kunnen 
ingeleverd worden bij juf Sanne. Erg leuk om te lezen! Veel verschillende opvattingen hierover. Van: Ik 
mis mijn vriendjes, de juffen, de uitleg en ik wil zo snel mogelijk weer naar school, tot : Het is 

gezellig thuis en het mag wel zo blijven. Verder kunnen we chatten. Dat is erg fijn om vragen te stellen 
en ook leuk om de juf even te spreken. 
Lieve groetjes voor jullie allemaal. 
 
Hallo, 
Dit is al de 3e week dat we thuis leren. Dit komt allemaal vanwege Corona.  
Gisteren vertelde premier Rutte dat we sowieso tot en met 28 April niet meer naar school hoeven. 
Bij mij gaat het zelf thuis heel goed. Alleen ik mis mijn vriendinnen wel. 
Hartelijke groet Nora Flikweert groep 6 
 
 
Groep 7-8. 
Thuis werken 
Het was even heel erg raar; van de ene op de andere dag waren we ineens thuis aan het werk…… We 
hebben nu drie weken gehad en hebben er volgens mij nog zeker drie te gaan…. Ik wil jullie (ouders en 
kinderen) even een groot compliment maken, want er wordt enorm hard gewerkt. Ik snap ook wel dat dit 
misschien niet elke dag (of zelfs een paar dagen) lukt, maar vooralsnog worden er thuis bijna net zoveel 
opdrachten gemaakt als een paar weken geleden op school (en soms zelfs nog meer)! Probeer het nog 
even vol te houden en dan zien we elkaar hopelijk weer na de meivakantie. 
 
Tekenopdracht 
Afgelopen week hadden de kinderen een tekenopdracht gekregen. Het was grappig om te zien hoe de 
opdracht op verschillende manieren werd geïnterpreteerd. In de klas kunnen ze ook bij elkaar kijken, 
maar dat ging nu natuurlijk niet! Hieronder staan een paar tekeningen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finn 
 

 
 
            Nikki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

          Madelief  
 
 
 
        Tess  



                    
 
 
 
 
 
   
  
 
 
              Julia  
 
 
 
 
 
 
Levi                    

                                
       
 
Belangrijke data: 
Tot nader order zijn alle zaken afgelast. 
 
Definitief: Schoolvoetbal gaat dit jaar niet door, ook al zouden we na 28 april naar school gaan! 
 

Foto’s:  
Foto’s van thuiswerk week 3 : 
https://myalbum.com/album/m9PwGCRdHW92 
 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  
 
Leren schaken online…. 

https://www.chessity.com/nl/blog/3133/In-drie-weken-leren-schaken 
 

devoorleeshoek.nl/scholendicht 
 
Hee jij daar! 
 
Zit jij op de basisschool en word jij ook altijd zo blij van muziek? Dan mis je nu vast die leuke 
muzieklessen op school.  
Geen zorgen, want de Zeeuwse Muziekschool heeft een verrassing voor je!  
Vanaf vandaag krijg je op dinsdag én op vrijdag een speciale ansichtkaart met een muziekprikkel: een 
leuke uitdaging om je dag lekker wat muzikaler te maken.  
 
Klik maar snel op de link hieronder voor de kaart en ontdek welke bijzondere muziekprikkel er vandaag op 
jou te wachten staat: 
 
https://prezi.com/view/TATAmZ1XG0pufSbFquaX/  
 
Heel veel plezier en vergeet niet: 
Je hoeft je niet te vervelen als je muziek met een ander kan delen :) 
 
Met muzikale groetjes, 
Zeeuwse Muziekschool 

 
Paar raadsels van Jelte: Zie de fotolink 
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