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

Alweer een week voorbij!
Dat was alweer de laatste week van
de eerste ‘corona-periode’. We
hadden het wel verwacht, maar dat de
scholen dicht zijn, werd verlengd tot
de meivakantie. Dat maakt het
misschien nog een beetje pittiger. Of
beginnen we er juist aan te wennen?
Dat is voor een ieder verschillend.
De zon blijft maar stralen. Wat komt
dat toch als een cadeautje in deze tijd.
Zo kunnen we de tuin in, fietstochten
maken of buiten onze energie kwijt.
Weet wel dat we aan jullie denken als
we door onze lege school lopen en
dat we jullie missen. Onthoud ook
dat we ontzettend trots zijn op jullie!

Videobellen
In de vorige weekkrant konden jullie
al zien dat de juffen en meesters met
elkaar koffiedrinken via beeldbellen.
Ja, die beginnen elkaar ook te
missen in deze tijd… Zo kunnen we
elkaar even zien en bijkletsen. Ook
kunnen we belangrijke dingen
overleggen. Dat was zo leuk dat we
dit meteen wilden toepassen met
jullie. Wat was dat gezellig! Wat fijn
om iedereen op die manier te zien.
We zagen dat ook jullie daar van
genoten. In groep 3/4 werd er
uitgebreid naar elkaar gezwaaid
wanneer ‘ineens’ iedereen in beeld
was als je op die vier vierkantjes
klikte.

Er werden ook uitspraken als ‘Juf, er
zit een muis op je hoofd’ gehoord.
Iets uitleggen lukte ook al bij de
vierde poging, super toch! 
Natuurlijk blijven we dit de
komende tijd doen. Hoe dit ingevuld
wordt, is per klas verschillend. Dat
hoor je van je juf of meester.
Een verhaaltje vertellen, uitleg
vragen over een lastige som of
gewoon even kletsen mag natuurlijk
altijd. Het enige wat je dan hoeft te
doen is een mailtje sturen. Dan
maken we een afspraak en zien we
elkaar via beeld!

SPREEKBEURTEN
EN
BOUWWERKEN

LAATSTE NIEUWS

IN DEZE WEEKKRANT
CHALLENGE ACHT
T/M TWAALF
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Bouwen en metselen
Onze jongste leerling
Wesley druk bezig met
bouwen/metselen van een prachtig
huis. Ik heb uit betrouwbare
bronnen vernomen dat het
inmiddels (bijna) af is. Prachtig
Wesley.

De jongste leerling van school, degene
die precies 16 maart (de eerste dag dat
de scholen gesloten werden) zijn eerste
schooldag zou hebben, verveelt zich
niet thuis! Gelukkig beseft Aron het
nog niet zo en is hij eigenlijk niet
bewust van wat hij op school mist. Hij
had net afscheid genomen van de peuter
en was nog niet op school begonnen.
Hij is wel super goed aan het werk
thuis, erg leuk om te zien! 

Wat een mooi
bouwwerk!

“Legoland”
Ook in legoland is corona geconstateerd!
Op de vraag van Aron of de poppetjes bij
Janite in het restaurant mogen komen was
het antwoord: er is helaas corona in het
restaurant en daarom mag er maar 1 poppetje
tegelijk naar binnen.

Bedankt
Ik wil jullie bedanken voor de
positieve reacties op deze
weekkrant vanuit veel verschillende
(verrassende) hoeken. Dit maakt het
voor mij elke keer weer een feestje
om te maken. Tips? Reacties?
Nieuwe input? Laat het me weten 
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Schaduwen tekenen
Thuiswerk challenge 8
31 MAART

Een leuke buitenactiviteit en toch ook wel een lastige challenge
kwam online op dinsdag. Een voorwaarde voor deze challenge was
de zon. Gelukkig was die er in overvloed dinsdag!
Zet je favoriete voorwerp neer en creëer een mooie schaduw. Trek
deze vervolgens over en je hebt een prachtig resultaat!
Wanneer je deze nog niet gedaan hebt, dat kan natuurlijk altijd nog.
De zon laat zich steeds vaker zien.

WEEKKRANT

Werkplek van Jesse
In de vorige weekkrant zijn een aantal
mooie werkplekken gedeeld. Jesse heeft
ook nog zo’n mooie werkplek.

Dit lijkt me een fijne werkplek!

Wist je dat…
…er steeds meer kinderen
meedoen met de
challenges? Zo heeft een
school gevraagd of ze de
filmpjes met hun leerlingen
mochten delen én er is in
het midden van Nederland
een kinderopvang die
fanatiek meedoet.
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Proefje met water en papier (thuiswerk challenge dag 8)
30 MAART

Dit proefje was een groot succes! Binnen school
(én buiten school) werd massaal meegedaan aan
dit proefje. Er zijn ook prachtige filmpjes
opgestuurd. De verwondering van dat het écht
werkte, was super om te zien. Ook kreeg ik van
een aantal een verklaring hoe dit nou komt.
Hieronder is een uitleg te lezen, daar leer je dus
ook nog wat van!

Er kwam nog een leuke tip binnen: Maak de bloemetjes met een leuke boodschap erin. De dichte
bloemen kun je dan aan iemand geven of opsturen via de post! Zij hoeven de bloemen alleen nog
maar in het water te leggen en de mooie boodschap komt tevoorschijn!

Uitleg van dit proefje
Het water trekt langzaam
in het papier. Het papier
zwelt een beetje op. Het
water duwt het dubbelgevouwen papier uit
elkaar. Daardoor gaat de
bloem open.

Extra uitleg
Papier bestaat uit kleine vezels. Tussen de papiervezels zitten kleine
ruimtes. Als je papier in het water legt, dan trekt het water langzaam
tussen deze vezels. Het papier absorbeert het water en zwelt een
beetje op.
Als je papier dubbelvouwt, dan zit het samengedrukt bij de vouw.
Tijdens het opzwellen door het water, wordt het papier bij de vouw
uit elkaar geduwd. Daardoor ontvouwen de bloemblaadjes zich en
gaat de bloem open.
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Aan de knutsel

Escaperoom
Marrit en Elise maken
na hun huiswerk soms
een escaperoom voor
elkaar. Ze halen de
puzzels van internet en
verzinnen zelf een
verhaal. Gaaf!
Misschien brengen jullie
hiermee anderen ook op
ideeën!

Jestin is thuis bezig met het maken van een bankje
voor zijn zusje Jara. Wat leuk dat je dit doet, Jestin!
We zijn benieuwd naar het eindresultaat!
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Ben leert skateboarden!
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Sporten thuis
Thuiswerk challenge dag 10
1 APRIL

Wat jammer dat sporten bij sportclubs niet meer
kan. Ook het kijken naar sporten op televisie kan
op dit moment niet, dat is jammer! Misschien
baal je er van dat het seizoen vervroegd
vastgelegd wordt of simpelweg dat je even niet
kunt gymmen of survivallen.
Gelukkig kun je thuis ook sporten! Zo doet
meester Geert bijvoorbeeld aan badmintonnen in
de tuin, heeft meester Richard zijn mountainbike
onder het stof vandaan gehaald en maakt juf
Korrie graag een lange wandeling!
We hebben jullie ook gevraagd hoe jullie
sporten.
Ben wilde graag skateboarden leren, dus daar is
hij flink mee aan het oefenen. Daarnaast mag hij
badmintonnen in huis. Wauw! Cool!
Tygo en Bram springen slootje (zijn jullie er nog
niet één keer in gevallen jongens?) en hebben
(net als Janite) een prachtige fietstocht gemaakt
toen ze deze challenge hebben gekoppeld aan de
challenge van het dieren spotten.
Thieme is fanatiek met de Zappsportathome van
Nathan Rutjes op YouTube.
Ga zo door! Blijf veilig en blijf gezond!

Met dit mooie weer is buiten sporten natuurlijk ideaal!
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1 april
KIKKER IN JE BIL…

Juf, je veter zit los (& dan toch kijken
terwijl je geen veters in je schoenen
hebt). Meester, wil je suiker in je koffie?
(Of zout?). Scheetkussens op de
bureaustoel. Krijtjes in de bordveger
(oké, dat was vroeger). Wat is het nou
jammer dat we 1 april niet op school
waren. Of niet?
Meester Gert en Geert (alias buurman en
buurman) hadden een goede grap
doorgestuurd naar hun kinderen over het
Ministerie van Schone zaken.
In groep 3/4 kregen de ouders een
verzoek om de bovenkant van de
hoofden van de kinderen op te sturen
i.v.m. luizencontrole. We kregen
prachtige foto’s van de bovenkant van
hoofden toegestuurd en we hebben veel
gelachen bij elke mail.

Je kunt ons volgend jaar terugpakken op 1 april 2021.
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Vliegtuigen vouwen
Vliegtuig vouwen kan op veel
verschillende manieren. Er zijn
veel van jullie aan het vouwen
geslagen. Hier een aantal
afstanden:
(Dat vliegtuig van Jesse was
gemaakt van melkpakken en
karton, creatief zeg!)

Afstanden:
- Aron: 4,30 meter
- Janite: 4,40 meter
- Jesse: 8,63 meter (“Gewonnen, juf!” stond er bij )
- Noud: 6 meter
- Floor (gegooid door papa): 17 meter!! Wow!!

Op berenjacht
In de vorige weekkrant zaten beren
verstopt. Ik ben benieuwd wie er
geteld heeft! Het waren er (zonder de
beren achter het raam en de
puzzelbladzijde) 15. Als je de beren
bij ‘Heel Holland Plakt’ en bij de
puzzels én de puzzels op de laatste
bladzijde meetelt zijn het er 20.

Had jij ze allemaal
gevonden?
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Dieren spotten
3 APRIL

Zowel in de update van meester Pieter als in de
thuiswerk challenge van vrijdag werd de tip gegeven
om dieren te spotten! Dit kon natuurlijk in de tuin,
maar natuurlijk kon dit ook (binnen de gestelde
maatregelen) met een wandeling of een fietstocht. De
uitdaging was om op zoek te gaan naar dieren en zo
veel mogelijk te vinden! Zoals eerder genoemd,
hebben sommige kinderen dit gecombineerd met een
mooie fietstocht. Sommige kinderen hebben ook een
zoekkaart gebruikt! Mocht je dit alsnog willen doen,
dan kun je natuurlijk ook zo’n mooie zoekkaart
gebruiken.

(Op de laatste pagina van deze weekkrant is zo’n
zoekkaart te zien.)
Bram en Tygo hadden 14 dieren gevonden bij hun
fietstocht. Tussendoor hebben ze ook nog even
dierenkoekjes gegeten. Tycho en Djeany gebruikten
de tuinsafari checklist. Janite had als doel om in het
weekend 20 kilometer te fietsen en 20 dieren te
vinden. De teller kwam op 21,7 kilometer en 27
dieren! Ze kwamen Bauke tegen en die had papa ook
opgeschreven (Want vrolijke vogels horen ook op het
lijstje toch?), maar daar was Janite het niet mee eens.
Dus toen werd Bauke doorgestreept en zwaan
opgeschreven 

WAT EEN DIEREN!
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Online Paasviering
Op donderdag zouden we Pasen vieren op school. Een
gezellige viering met elkaar in het speellokaal. Dat
gaat niet door. Wel is er donderdagochtend, om 9:30
uur een online Paasviering via de volgende link:
www.kwintessens.nl/start
Presentatoren Elbert Smelt (o.a. bekend van Topdoks)
en Rinke Verkerk nemen de leerlingen mee door het
Paasverhaal. Pasen is daarbij het feest van de goede
hoop dat er altijd een nieuw begin mogelijk is – zelfs
aan de donkerste nacht komt een eind.

WEEKKRANT
Groep 7/8
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben zich
deze week verdiept in één van de 10
verzetsstrijders die op 10 april 1945 zijn
doodgeschoten bij Allardsoog. Er zijn
werkstukken en Powerpoints gemaakt en
een paar filmpjes.
Op de foto zien we Willemijn die Martinus
Ritzema (gepeeld door Sara) interviewt.

Het programma:
• Welkom en aansteken van de paaskaars
• Samen zingen ‘Het is Pasen’
• Paasverhaal verteld door Erik Idema (uitgever
Kwintessens)
• Samen zingen ‘Doorlopend spoor’
• Even actief! Samen iets doen.
• Samen zingen ‘Als iedereen meedoet’
• Verhaal ‘Een kus voor Tibbe’
• Gebed bij de paaskaars en afsluiting.
De viering duurt ongeveer 20 minuten.
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Bloemenmeisjes
Juf Aafke en juf Paula gaan deze nieuwe week langs bij de kinderen van groep
1/2 met nieuwe pakketjes. Ze zien er prachtig en fleurig uit! In de volgende
weekkrant zijn de reacties van de kinderen te zien.

Nieuws
KLEINIGHEIDJE

PAASWEEKEND

Voor alle kinderen is er deze week
een kleinigheidje vanuit de
oudercommissie gebracht. Dit werd
met enthousiasme ontvangen!
Bedankt oudercommissie! 

Komend weekend is het
Paasweekend. Vrijdag en maandag
hoeft er dus niet gewerkt te
worden! Geniet lekker van het
samenzijn binnen het gezin en de
activiteiten die je in en om huis
kunt doen!

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