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

Een korte week voor Pasen
Dit was een korte week, de week
voor Pasen. Toch voel je dat bijna
niet, omdat je de hele week al thuis
zit. Ook de Paasdagen voelen anders.
Toch hopen we dat jullie lekker
genoten hebben van het extra lange
weekend, met gelukkig prachtig
weer!
We staan weer voor een nieuwe week
en we willen iedereen weer succes
wensen met alles wat er te wachten
staat! En vergeet niet: als er wat is,
aarzel dan niet om contact op te
nemen, over wat dan ook!

‘Zitten we onder water?’
‘Juf, ik hoor je niet.’ ‘Ik kan je niet
verstaan.’ ‘Ik zie alleen je lippen
bewegen, maar hoor niks.’ ‘Jouw
verbinding staat op rood.’ ‘Zitten we
onder water?’
Uitspraken tijdens het videobellen.
We hebben onze lessen omgetoverd
naar thuiswerk + af en toe contact
via beeld. Maar dat valt nog niet
altijd mee.
Gelukkig kunnen we elkaar wel eens
zien, want dat beginnen we toch echt
wel te missen!

Als wij op school zitten, zien we het
prachtig groen worden om school
heen. Normaal gebeurt dit ook, maar
nu kijken we toch wat vaker naar
buiten. De hele dag naar een scherm
kijken in plaats van naar jullie
gezichten is toch anders!
Hierboven is het uitzicht uit het
lokaal van groep 3/4 te zien, in het
echt is het nóg mooier!
Geniet van het mooie weer en van al
dat groen.

MONUMENT
ALLARDSOOG

LAATSTE NIEUWS

IN DEZE WEEKKRANT
CHALLENGE DERTIEN
T/M ZESTIEN
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Hij is af!
Tip
In de vorige weekkrant was
Wesley te zien, druk bezig met
zijn mooie bouwwerk. Deze is
inmiddels af. Hij is prachtig
geworden, goed gedaan!

Het NME heeft lessen voor
basisschool leerlingen, die je zelf
buiten kunt doen.
Verschillende organisaties
hebben lessen
voor thuisonderwijs online gezet.
NME de Naturij heeft enkele
lessen voor jullie geselecteerd en
voegt daar af en toe een nieuwe
eigen ontdekles aan toe.

Knap gedaan!

‘Rixt werkt hard!’

Rixt is hard aan het werk
in de map. Wat goed Rixt!
Zien we nou twee armen
zonder gips? Dat is fijn!
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Hooghouden met de ballon
Thuiswerk challenge 14
7 APRIL

Met een ballon kun je heel lang hooghouden. Dat was ook de
challenge van dinsdag 7 april.
Even lekker bewegen, tussen het werken door, is fijn. Naast
het hooghouden van de ballon is het ook leuk om met de
ballon je haar statisch te maken of de ballon op te hangen
aan de muur. Dat laatste was vooral voor ouders soms wel
fijn. 😉

WEEKKRANT

Paasmandje
De week voor Pasen, dus we
hebben ook leuke Paas-activiteiten
gedaan.

Elena heeft het paasmandje en het
kuiken samen met Teun gemaakt.
Fijn, zo’n helpende broer!

Vera en Loïsa is het ook gelukt, het
ziet er prachtig uit meiden!

En Djeany in actie!
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Monument Allardsoog
10 APRIL

Je had het misschien al voorbij zien
komen in een nieuwsbericht of in een
prachtige video. Afgelopen vrijdag, 10
april, heeft meester Gert samen met Jorrit
Hamstra een bloemstuk gelegd bij het
monument van Allardsoog.
Traditiegetrouw gaan elk jaar de
kinderen van groep 7/8 van onze school
en van de Oanrin samen met
familieleden van de omgekomen
verzetsstrijders naar dit monument om
met elkaar stil te staan bij de gebeurtenis
op 10 april 1945. Daarnaast zijn ze hier
met elkaar 1 minuut stil om te
herdenken.
Dit jaar zou het een bijzondere
herdenking worden, aangezien het een
75-jarig jubileum zou zijn.
Om hier toch ook dit jaar aandacht aan te
schenken, hebben meester Gert en Jorrit
hier een prachtig bloemstuk gebracht en
heeft Jorrit een mooi gedicht
voorgedragen. Een bijzondere traditie
waar een bijzondere video van gemaakt
is. Dat maakt je allemáál even stil.

Pas als het donker is
weet je dat het licht was.
Ik, niets anders dan licht geproefd,
zag alleen een glimp van donker
op het journaal en in schoolboeken.
Ik leef zonder honger,
zonder schoten om de hoek,
zonder raketten als strepen door de
lucht,
zonder angst voor razzia's
zonder...
Zonder wat?
Geen benul van het donker,
en gelukkig maar.
Herdenk het donker zodat je
het licht kunt zien,
ervan kunt genieten en
het over de wereld kunt verspreiden.
Tamara Tromp

Terug te lezen via: https://frieschdagblad.nl/2020/4/11/de-herdenking-bij-allardsoog-moest-en-zou-dit-jaardoorgaan?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
Terug te zien via: https://youtu.be/H5pTI9-Aj9Q
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Ook Dylan bracht een bezoek aan het
monument en liet een mooie roos achter.
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Het huis versieren met slingers! (thuiswerk challenge dag 13)
6 APRIL

Thuis zitten is gezelliger als het vrolijk is in
huis. Daarom kwam er deze week ook een
uitdaging om het huis te versieren met slingers.
Óf een slinger maken voor iemand die wel wat
vrolijkheid kan gebruiken. In de video werden
vier mooie slingers uitgelegd, maar zelf iets
bedenken mocht natuurlijk ook. Wat hebben
jullie het huis mooi versierd! Wil je nog wat
vrolijkheid in huis, dan kun je natuurlijk altijd
nog een slinger maken! Voor jezelf óf voor
iemand anders 😊

“We moesten even wachten op materiaal, maar gelukkig kwam de pakketbezorger dat
donderdag brengen. Daarna konden we los:”
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Jesse heeft een racestuur-tafel gemaakt. Creatief hoor!
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Piepschuim en schilderen

WEEKKRANT
Gezellig groep 5/6-momentje…

Sven en Bouke hebben geschilderd
op piepschuim. Heit had het nog
over omdat hij het dak aan het
isoleren was. Wat een leuk idee!
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Bloemenboodschap
10 APRIL

Geïnspireerd door het bloemenbezoek
van Juf Paula en juf Aafke bij groep 1/2
kwam de laatste challenge van deze
week. Bloemen stralen vrolijkheid uit en
daardoor worden mensen vaak vrolijk bij
het zien van nieuwe knoppen, nieuwe
bloemen en vrolijke kleuren.
Het idee was dat je een
bloemenboodschap maakte voor iemand
die eenzaam het Paasweekend door
moest. Dit kon je doen door bloemen op
iemands oprit te stoepkrijten, een
bloemenkaart te maken of bloemen bij
iemand aan de deur te brengen. Een
kleine moeite, een groot gebaar! Fijn dat
jullie op deze manier iemand konden
opvrolijken in dit ‘gekke’ Paasweekend.
Ik ben trots op jullie!

“Gisteren moest overbuurman plotseling met de
ambulance naar het ziekenhuis want hij had erge
buikpijn. Gelukkig valt het allemaal mee en is
hij alweer thuis en kan er daarom weer, zoals
gebruikelijk, gezwaaid worden naar elkaar. Om
van de schrik te bekomen hebben we voor de
overbuurvrouw nog wat papieren bloemen
gemaakt zoals we dat al eerder gedaan hebben
voor een creamiddag.
Aanbellen, bloemen neerzetten en weer naar
achteren lopen en dan even met elkaar praten,
het blijft gek om het zo te moeten doen maar
buurvrouw was erg blij met de mooie bloemen!”
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Een zoekspel!
Donderdag was het tijd voor een zoekspelchallenge. 10 dingen moesten er gezocht
worden in huis:
1. Iets groens
2. Iets wat gestreept is
3. Iets van hout
4. Iets waar je 5 dezelfde van hebt.
5. Iets driehoekigs
6. Iets lekkers (mmmmm)
7. Iets paars
8. Iets wat gestippeld is
9. Iets waar een cijfer op staat
10.Datgene dat het langst is in huis!

Ik dacht dat jullie dit natuurlijk nooit
allemaal konden vinden, maar het is jullie
allemaal gelukt! Vooral dat ‘iets lekkers’
was erg leuk om op te zoeken. Bij een
aantal van jullie was ‘dat lekkers’ weg
voordat de foto gemaakt werd. En dat
snap ik helemaal!
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Gezellig groep 7-momentje…

Zoals jullie in de vorige weekkrant konden
zien, zijn juf Aafke en juf Paula vorige
week langs gegaan bij de kinderen van
groep 1/2. Ze hebben pakketjes bij ze
gebracht en van een afstand met elkaar
gekletst. Ze werden enthousiast
ontvangen!
Daarna hebben ze ook nog even een ‘leuk
en lief bezoek’ gebracht aan meester
Pieter.

“Wat hadden we een fijne ochtend!
De kinderen waren enthousiast en vonden
het soms een beetje gek dat we verkleed
waren als bloemenjuffen.”
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Nieuws
MEESTER PIETER

KONINGSSPELEN

Het gaat weer wat beter met
meester Pieter. Het
bloemenbezoekje van de
bloemenmeisjes heeft hem goed
gedaan. Hij is alweer een week
koortsvrij en gaat de goede kant op.
Beterschap meester Pieter!

Komende vrijdag, 17 april, zouden
we normaal gesproken de
koningsspelen hebben. Een lekker
koningsontbijt en allemaal leuke
spellen in het oranje. Er komen
vást een aantal leuke activiteiten
vrijdag. Gaan jullie ook in het
oranje gekleed?

(Pssst.. Hij verveelt zich wel alleen
thuis. Dus heb je nog een leuk
berichtje om hem op te vrolijken, of
een mooi nieuwtje, of een leuke
foto, dan helpt dat hem er vast
helemaal weer bovenop! 😊
 directeur@betrouwen.nl)

We wensen iedereen weer een mooie
week! 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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