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HET LAATSTE NIEUWS, WEETJES, FOTO’S EN RESULTATEN VAN CHALLENGES

Gelukkig schijnt de zon!

Wat een week!
Wat was het een gekke week!
Wennen aan een nieuw ritme, elkaar
niet kunnen zien, thuiswerken,
programma's die het thuis niet doen,
emoties, creatief zijn... Petje af voor
jullie!

Stilte op school…

Iedereen heeft een eigen werkplek gevonden.

Jongens en meisjes, wat is het stil op
school als jullie er niet zijn. Zoals jullie
al op facebook konden zien, maken de
koolmeesjes en eekhoorns er gebruik
van. Zij dartelen en vliegen lekker rond
over en langs het schoolplein. In de
klassen is het nog stiller dan bij een
rekentoets en de gang en het speellokaal
voelen als een grote verlaten ruimte.
Vooral op maandagochtend. Normaal
zouden we dan gezellig bij elkaar zitten
voor de weekopening.

Tijd om te luisteren naar verhalen
en het zingen van liedjes. Om je
dag toch met een leuk liedje te
beginnen, zoek op YouTube de
liedjes van 'meester Richard' (niet
onze) op en zing lekker mee!
Daarnaast zijn er mooie verhalen
te vinden om de dag (samen met
je ouders/broertjes/zusjes) mee te
beginnen op kwintessens.nl/start.

CHALLENGE ÉÉN
EN TWEE

LAATSTE
NIEUWS

IN DEZE WEEKKRANT
PANNENKOEKENDAG
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Pannenkoekendag
Maar dan zonder opa’s en oma’s

Iedereen heeft een
werkplek gevonden

20 MAART

En dan ben je ineens thuis aan het
werk. Eerst voelt het een beetje als
vakantie, maar dan moet je toch ineens
aan het werk. Je krijgt een schema van
juf of meester met werk om te doen.
Soms werkt het internet of de
onlineprogramma’s even niet mee.
Soms werd je uit een programma
‘gegooid’, omdat er te veel kinderen
tegelijk aan het werk waren. Sommigen
kwamen een laptop van school ophalen.
Uiteindelijk heeft iedereen een plekje
gevonden waar hij/zij goed kan werken.
De één alleen, de ander met hulp van
ouders of oudere broers/zussen of van
de oppas. Hoe ziet jullie werkplek eruit
deze weken? Stuur een foto op, wie
weet laten we dit plekje zien in de
volgende weekkrant.

Afgelopen vrijdag was het
pannenkoekendag. Dit zouden we
dit jaar groots uitpakken op school
met de opa's en oma's er bij. Dit
kon helaas niet doorgaan. Toch
hebben sommige gezinnen toch
lekker pannenkoekendag
gehouden! Hopelijk hebben ze
lekker gesmaakt!

Bauke en Sven hebben pannenkoeken
gemaakt en gegeten op donderdag. Ze
hebben hun eigen creamiddag
gehouden! Daarna hebben ze een paar
pannenkoeken bij pake en beppe
gebracht.

Bauke en Hidde hebben gesmuld van de
pannenkoeken. Juf Marit kreeg er ook
nog een heel lief filmpje bij.

Filmpjes

Ze zien er heerlijk uit!

Naast leuke foto’s stromen
er ook fantastische video’s
binnen van jullie. We gaan
nog even zien hoe we deze
leuke filmpjes met elkaar
kunnen delen. Wordt
vervolgd… 
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Kaartjes maken en sturen bij thuiswerk-challenge dag 1
19 MAART

Vandaag kwam de eerste challenge online. In de
YouTube video konden jullie zien wat deze challenge
inhield. Er zijn heel veel mooie kaarten, tekeningen en
knutselwerken opgestuurd.
Ben had een mooie kaart gemaakt voor zijn beppe.
Daarna wilde hij heel graag nog een kaart maken. Dit
heeft hij dan ook gedaan en opgestuurd naar het
UMCG.
Janite heeft een prachtige tekening gemaakt met
hartjes, vogels en eekhoorns. Geïnspireerd door de
facebook-post van meester Pieter?

Dagmar en Anne hebben mooie kaarten gemaakt voor
buurman in het ziekenhuis en Thijs maakte deze
prachtige kleurplaat voor zijn oom die ziek is. Ook
Noud, Jovani en Gino hebben iemand blij gemaakt
met een mooie kaart. Natuurlijk kun je deze challenge
altijd nog doen als je dit nog niet had gedaan. Er zijn
nog steeds eenzame mensen en er zijn nog steeds
oproepen van het ziekenhuis om een mooie kaart te
sturen. Hieronder het adres van UMCG:
UMCG
Afd. E2VA/B4VA
huispostcode DA29
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

WAT ZULLEN ER VEEL MENSEN BLIJ GEMAAKT ZIJN!

“Een kleine moeite, een groot gebaar”
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Getallen springen met thuiswerk-challenge dag 2
In challenge 2 werd er over wcrollen (of ergens anders over)
gesprongen in sprongen van 2, 5,
10… Veel van jullie gingen buiten
springen, ik geef jullie groot gelijk!

“Sprongen van 2 doen wij niet meer
hoor juf”- Gino & Jovani

Thijs sprong over lege wc-rollen ;)
Een prachtig filmpje van 34 tot 84!

Een mooi buitenparcours
van Noud, Floor en Annely

“We hebben sprongen van 2,3,4 en 5
gemaakt. Met 5 kwamen we tot 65!” Janite

Kunst van Floor
“Ik heb iets leuks gemaakt, juf!”

Laatste nieuws
RIXT

JORRIT

Helaas heeft Rixt haar pols
gebroken toen ze thuis aan het
spelen was. Dit maakt het voor haar
nog vervelender thuis zitten. Sterkte
de komende tijd, Rixt!

Jorrit Jonkman is vorige week oom
geworden. Het is lastig om de
kleine baby te bezoeken in deze
tijd, maar we willen Jorrit
feliciteren met zijn kleine neefje
Ruben.

We wensen iedereen een fijne, veilige,
nieuwe week! Houd rekening met
elkaar, blijf zoveel mogelijk binnen en
stay safe!
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Hieronder nog een leuke
sport ganzenbord, afkomstig
van gyminspiratie.nl
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