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

Een nieuwe week!
Een nieuwe week, de derde week van
het thuiswerken is aangebroken.
Thuiswerken wordt misschien
zwaarder, er ontstaan irritaties en er
worden “Ik wil graag weer naar
school”-uitspraken gehoord. Maar ik
had een petje op en die doe ik voor
jullie af. En met mijn hand geef ik
jullie een high-five door de lucht (van
afstand).
En wat hebben we toch een geluk
met het weer! Zo kunnen we toch een
frisse neus halen. We kunnen in de
tuin genieten. Sommigen helpen
klussen in de tuin, gaan
trampolinespringen of maken een
boomhut! Daarover later meer.

Bellen met juf of meester
Het is nog steeds stil en verlaten op
school. Sinds deze week zijn wij er
met niet meer dan 2 juffen of
meesters tegelijk. Dus verstoppertje
spelen zit er ook niet meer in…
Gelukkig hebben wij de meeste van
jullie wel even gehoord aan de
telefoon. Sommigen vonden het nog
best spannend om zo via de telefoon
te praten. Of dan zat juf midden in
haar verhaal, en dan bleek ze al een
minuut papa of mama alweer aan de
lijn te hebben. ’t Is ook allemaal
wat!

We vinden nog steeds dat jullie het
hartstikke goed doen. En nog steeds
ook een groot compliment voor de
ouders. Wat zijn dat ook toppers hè!
Fijn dat zij jullie zo goed helpen.
Vergeet ook niet te genieten van het
samenzijn thuis. En wees niet boos
wanneer het een dagje niet zo lekker
gaat. Het werk blijft wel liggen en
wij zijn geen juffen of meesters die
jullie minuut tot minuut gaan volgen.
Doe zoveel mogelijk wat er moet
gebeuren en doe verder vooral wat
goed voelt!

CREATIVITEIT

LAATSTE NIEUWS

IN DEZE WEEKKRANT
CHALLENGE DRIE
T/M ZEVEN
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Meer baby nieuws
Maar dan niet zomaar…

Schaakles
24 MAART

Op dinsdag krijgt de
bovenbouw normaal
gesproken altijd schaakles van
meester Wim. Jasper en Laura
hebben, net zoals anders,
lekker op dinsdagmiddag
geschaakt. Goed oefenen,
Laura! Dan kun je meester
Gert straks inmaken!

24 MAART

Tjard, Vera en Loïsa hadden een
leuk nieuwtje. Zij hebben thuis de
eendenkuikens van de school van
hun moeder uitgebroed.
We wensen jullie veel knuffeltijd
thuis. En houd ons maar op de
hoogte hoe het met ze gaat!

Filmpjes

Zijn ze niet schattig?

Er is een idee voor de
filmpjes! Toegestuurde
filmpjes worden de
komende tijd met elkaar
gedeeld (uiteraard met
AVG-toestemming) in een
verborgen YouTube-video.
Wordt, wederom, vervolgd.

Lekker bewegen
Tip:
Kennen jullie Zappsport@home al?
Nathan Rutjes zet elke dag een
nieuwe les van dik 10 minuten op
YouTube om thuis te bewegen.
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Fantasietekenen (thuiswerk challenge dag 3)
23 MAART

Op de zonnige maandagochtend kwam de derde
thuiswerk-challenge online. Dit keer werd een
fantasieverhaal van Rian Visser voorgelezen,
waar een eigen fantasietekening bij getekend
kon worden. Het verhaal ging over een geheim
laboratorium met een professor (Een man? Een
vrouw? Een dier? Een wijze olifant of een
slimme mier?). Hij had een robot-assistent. (Een
slimme robot of een hele domme?). Er zijn
prachtige tekeningen opgestuurd. Ik vind het
erg leuk om deze in de weekkrant te delen met
jullie. Veel kijk- en leesplezier.

WAT HEBBEN WE TOCH VEEL
FANTASIE BIJ ONS OP
SCHOOL!

Zien we nou
meester Gert
in dit
laboratorium?

© Kunstenares: Anne van Hees, groep 6
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“Professor Dik”

Professor Dik
De avonturen van professor Dik.
Zijn geheime plek is in de zee. Op een eiland.
Hij maakt een drone, die hersenen verwisselt.
Dit is illegaal daarom doet hij dit stiekem.

© Kunstenaar: Teun Knol, groep 7

“De slimme professor”

© Kunstenaar: Noud Broekhuizen, groep 4
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“Het laboratorium
van de toekomst”

© Kunstenares: Dagmar van Hees, groep 5

Professor Ballerina
Professor Ballerina,
die in haar geheime
laboratorium beren
en konijnen
knuffelberen maakt.
Ze heeft een robot
die haar helpt. En
een kindje. Het
laboratorium is
verstopt in een flat.

“Professor Ballerina”
© Kunstenares: Elena Knol, groep 2
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“De mysterieuze uitvinding van Professor Leeflang”
© Kunstenares: Laura Kooi, groep 7
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Rijke Rica.
Hier is te zien: Rica de wereld redder, die een medicijn voor het Corona virus uitvindt.
Het laboratorium bevindt zich midden op het strand in een geheime kuil.
Zijn assistent heet Rico
En is heel slim
In de boekenkast staan geheime medicijn recepten. Rijke Rica houdt van geld.

© Kunstenares: Lisa Knol, groep 6

Stickers plakken
Op je werk. Of niet..
In sommige pakketjes zitten stickers om bij je
eigen werk te plakken. Thieme gaf zichzelf een sticker,
maar dan niet op zijn werk.
Good Job, Thieme!
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Sommen springen
In het zonnetje
26 MAART

Thuiswerkplekken
ZOALS BELOOFD…

Ieder heeft een eigen werkplek. Hieronder een paar werkplekken die
opgestuurd zijn. Fijn dat jullie zo’n mooi plekje hebben!

Het is mooi weer, dus rekenen kan ook
lekker buiten! Tycho en Djeany gingen
springen naar getallen. Met stoepkrijt
waren getallen op de tegels geschreven
en mama gaf (hele moeilijke) sommen!
Wat een creatieve manier om te
rekenen, goed gedaan!

Wat een gezelligheid zo aan één tafel

Tycho en Djeany springen naar getallen.
Sommen onthoud je toch ook veel beter
als je lekker in beweging bent?

De eettafel is omgetoverd tot werktafel,
voor zowel heit als Marrit en Elise!

Echte broers, dat zie je zo!

Een fijn plekje om te concentreren
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Klusjes doen met thuiswerk-challenge dag 4
Wat hebben jullie goed klusjes
gedaan voor jullie ouders!
Opruimen, stofzuigen,
afwasmachine, paastakken
versieren. Ik kreeg al verzoek van
sommige ouders om deze
challenge nog eens te herhalen…

Videobellen
met je vriend die je
niet meer elke dag ziet
Wat doe je als je je vriend mist in
deze corona-tijd? Juist! Videobellen.
Bauke en Ben hebben een hele tijd
gezellig gekletst met elkaar.
Misschien ook een tip voor de
anderen. Zo kun je elkaar toch nog
even zien!
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Creamiddag bij Jesse en Thijs
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Creamiddag
26 MAART

Op donderdag is het op school Creamiddag! We zaten
er nog middenin. Deze donderdag, 2 april, zou de
feestelijke afsluiting zijn voor alle papa’s, mama’s,
opa’s, oma’s.. Om toch het creamiddag-gevoel te
hebben, hebben sommigen meegedaan aan de
creamiddag thuis. Dit was de challenge van
donderdag. Op de vorige bladzijde staat een prachtige
foto van de familie Algra. Met de creamiddag hebben
zij gewerkt met hout. Niet zomaar… Ze hebben een
flinke boomhut gebouwd! Ook Tygo heeft met hout
gewerkt, krekt wat foar him!

Janite heeft prachtige bloemen gevouwen en in de
vensterbank gezet.
Over bloemen gesproken. Hidde en Bauke hebben
buiten in het zonnetje bloempotten geverfd, een
nachtje laten drogen en vervolgens een bloemetje
gekocht (en daarmee gelijk ook even de plaatselijke
middenstand gesteund) en kijk ze eens prachtig staan!
Dagmar en Anne hebben heerlijke brownies en een
kwarktaart gebakken en hebben daar met het gezin
lekker van gesmuld dit weekend.
Er is deze week weer een donderdag, ga dan gerust
thuis weer creatief aan de slag!

FIJN DAT DE CREAMIDDAG ZO TOCH NOG EEN BEETJE
DOOR KON GAAN
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Heel Holland Plakt
27 MAART

Misschien had je het al op Facebook voorbij zien komen,
maar een leuk nieuw initiatief is “Heel Holland Plakt”. De
challenge van vrijdag was dan ook meedoen hieraan.
Op Facebook zijn erg veel ideeën te vinden.
“In deze onzekere toch wel spannende tijd waarbij de
kinderen noodgedwongen thuis zijn en er een hoop
geplande activiteiten niet doorgaan leek het ons leuk om
wat gezelligheid in het straatbeeld te brengen. Wij (de
kinderen en ikzelf) hebben ons raam beplakt met zelf
geknutselde lente taferelen.(Maar je mag zelf bepalen wat
je maakt hoor, gewoon lekker gezellig)
Dit is erg in de smaak gevallen bij veel van onze
dorpsgenoten en een hoop volgen nu ons voorbeeld.
Doet u ook mee en helpt u mee uw straat, wijk, dorp of
stad op te fleuren?
gebruik krijt, papier en verf om uw raam, muur of stoep
op te kleuren.”
https://www.facebook.com/groups/236637214185713/about/

Leuk dat sommigen van jullie hebben meegedaan!
Mocht je het alsnog willen doen, dat kan natuurlijk!
Een aantal hebben dit inmiddels gecombineerd met het
initiatief “Wij gaan op berenjacht”. Dat is natuurlijk ook erg
leuk om te doen. Kinderen gaan dan op zoek naar beren in de
buurt. Janite heeft er al 33 gevonden!! Zijn jullie al op zoek
geweest?

In deze krant zitten ook een
aantal knuffelberen verstopt.
(De slinger van Janite niet
meegerekend) Kun jij ze
allemaal vinden? In de
volgende weekkrant staat het
antwoord.
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Torens bouwen
Zo wat zijn er mooie torens
gemaakt vorige week! Dit
bewijst maar weer dat je met
meer dan alleen kapla een
mooie toren kan bouwen. De
challenge was: Bouw een
toren met thuismateriaal
hoger dan de toren van juf
(1,37 meter.) Ik zal je
zeggen, dat is iedereen
gelukt! Knap!

Van Tycho kreeg ik twee
mailtjes. De bovenste
om 16:22 uur. (met
blokjes).
De onderste om 18:39
uur. (met bakjes).
Dat noemen we nog
eens doorzetten!
Hidde.
1,70 meter.
Wc-rollen.
(geniaal 😉)

Thijs en Jesse.
1,68 meter.
Duplo.

Janite bouwde deze toren, met
ook nog van alles erin. (Een
school, een politiebureau….) Bij
2,45 meter moest ze stoppen, want
daar zat het plafond. Ook het
‘sloopfilmpje’ hebben we
gekregen, en erg om gelachen!
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Elena, Lisa en
Teun.
1,60 meter.
Duplo.

Noud en Floor
1,85 meter
Kussens van de bank.

Elise uit groep 6.
1,88 meter.
Gemaakt van: van
alles en nog wat!
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Wauw! Tygo bouwde een
toren van 2,88 meter buiten.
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Huiswerk groep 1/2
Thema lente.
Ook groep 1/2 is druk bezig met hun huiswerk. Tulpen
vouwen en tuinkers planten. Wat ziet dat er gezellig uit!

En dat met een gebroken arm. Knap hoor, Rixt!

Dubbel zoveel tulpen, dubbel zoveel vrolijkheid in huis.

Dat de tuinkers maar snel mag groeien!

Nieuws
MEESTER GERT

KOFFIE DRINKEN OP AFSTAND

Meester Gert is voor de vierde keer
opa geworden van een meisje,
Elody.
Gefeliciteerd meester Gert!

Maandag hebben de juffen en
meesters koffie gedronken op
afstand via videobellen. We gaan
kijken of en hoe we dit eventueel
ook kunnen inzetten met de
kinderen! Het was in ieder geval
‘bere’gezellig!

We wensen iedereen weer een fijne,
veilige, nieuwe week! Nieuwe input voor
de weekkrant? Stuur het naar
marit@betrouwen.nl.
De weekkrant is nu ook te zien op onze
website onder het kopje ‘ouders’. Leuk
voor pake en beppe/ opa en oma?
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