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

Tweeweekse weekkrant
Vandaag krijgen jullie een dubbele
weekkrant. Twee weken in één! De ene
week was een korte week na Pasen, de
andere week is de week voor de
meivakantie. Maar wat voelt dat toch gek!
Meivakantie is een vakantie waarin je
vaak lekker op pad gaat. Soms gebruik je
deze vrije dagen om op vakantie te gaan.
Soms gebruik je deze dagen om uitjes te
plannen, naar het zwembad of naar de
bioscoop. We vieren koningsdag en
bevrijdingdag. Tsja, deze meivakantie zal
een vakantie zijn in Tuinesië. Gelukkig
beginnen we steeds meer de kleine dingen
te waarderen en genieten we van een
wandeling door de buurt of een bakje
koffie (limonade) in de tuin.

© Hidde Eenling

We gaan elkaar weer zien. Yes!
Wow! Wat hebben we een paar
bewogen weken achter de rug. We
hebben tot nu toe 5 weken thuis
gezeten, thuis gewerkt, thuis
gesport. Koningsdag
(Koningsspelen) werd dit jaar
zomaar Woningsdag. Gelukkig
konden jullie je vermaken met de
Koningsspelen-bingo. Daarover
later meer.
Daarnaast waren het nog een paar
onzekere weken. ‘Hoe komt het na
de meivakantie?’ ‘Mogen we weer
naar school?’ ‘Wat worden de
nieuwe maatregelen?’

Uiteindelijk weten we dat we
elkaar weer mogen zien na de
meivakantie! Dat is ontzettend
fijn! Hoe dat vormgegeven
wordt, horen jullie, of hebben
jullie inmiddels gehoord.
Afhankelijk van wanneer je
deze weekkrant voor ogen
krijgt. Het zal voor ons
allemaal wennen zijn. De 1,5metermaatschappij, de omgang
met elkaar en niet zomaar even
een knuffel. Maar daar gaan
we met elkaar uitkomen. Met
ieders inzet komt dit vast goed!

IN DEZE WEEKKRANT
CHALLENGE ZEVENTIEN
T/M VIJFENTWINTIG

KONINGSSPELEN LAATSTE
NIEUWS
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Proefje water en keukenrol

WEEKKRANT

Kikkervisjes

14 APRIL

Als je iets moois kleurt aan de binnenkant van een stukje
keukenrol en het vervolgens in het water legt, komt de tekening
tevoorschijn! Een erg leuk proefje!

Marrit en Elise hebben
kikkervisjes thuis. Het is super
leuk om elke dag te zien hoe
ze veranderen!

CBS Betrouwen journaal

Jaaa! Hij is klaar! Naast foto’s zijn er afgelopen
weken ontzettend veel video’s verzameld. Deze
week heb ik dit omgezet tot een CBS
Betrouwen journaal. Eigenlijk kun je het zien
als een terugblik en een herinnering aan de
afgelopen tijd. Dit journaal is te zien via:
https://youtu.be/Co9QJTnZAIo
Veel kijkplezier!

Kikkervisjes van Marrit en Elise
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Sommen maken van klein materiaal
Thuiswerk challenge 17
14 APRIL

Een nieuwe dag, een nieuwe challenge. De uitdaging was om
een som te maken met klein materiaal. Dit kon van alles zijn:
batterijen, waxinelichtjes, sleutels, magneten, theezakjes,
overgebleven paaseitjes (oh nee, die zijn er nooit) en noem
het maar op. Juf Marit was begonnen met de som 8+,
waardoor het filmpje net 8+ leek, maar daarna was het jullie
beurt. De uitdaging was natuurlijk zo moeilijk mogelijk.
Maar daarbij kwam natuurlijk ook nog de uitdaging dat het
spul weer opgeruimd moest worden waar het vandaan kwam.
Ik kan je vertellen, dat was nog best veel werk! Jullie hebben
mooie sommen gemaakt, knap gedaan! Janite zocht buiten
naar steentjes en legde ze neer in een moeilijke som.
Hier een aantal van deze mooie resultaten.

Janite maakte een moeilijke som met
kleine steentjes!

Cadeautjes

Ben, Tycho en Djeany maakten sommen met van alles en nog wat!

Aron vermaakt zich met de
nieuwe cadeautjes!
“Wat je er precies mee kan
heeft Aron nog geen boodschap
aan, maar zelf voelen hoe zacht
het kussen is en dan vervolgens
in huis alles aanraken gaat
Aron goed af en bevalt (hem)
ook goed
”
Fijn dat het de stempels goed in
de smaak gevallen zijn!
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17 APRIL

Vrijdag 17 april, een dag dat het feest zou zijn
op school. De oranje kleren aan, vlaggetjes op
de wangen en starten met een heerlijk
Koningsontbijt op school. Daarna vervolgen we
onze dag met een openingsdans op het plein en
allemaal leuke spellen! De voorbereiding voor
deze dag was al een paar weken in volle gang!
Het minste wat we konden doen was een aantal
van deze activiteiten opnemen en delen met
jullie. Wat resulteerde in een heuse
Koningsspelen-bingo! We hebben meerdere
reacties gekregen dat het zo fijn was om alle
juffen en meesters even te kunnen zien. Dat is
dus precies hetzelfde gevoel als wanneer wij
weer een leuke foto of video van jullie
binnenkrijgen. Daar genieten we van!
De activiteiten waren veelal sportief, maar soms
ook gewoon grappig of creatief. We kregen ook
al de vraag of ‘de meesters en juffen’ dan ook
alle opdrachten gingen doen.

Nou dat hebben ze gedaan! Meester Geert heeft
de bingokaart uitgeprint en op het raam geplakt.
Maar daar bleef het niet bij! Hij heeft de
activiteiten ook nog uitgevoerd! Bewijs werd
geleverd…
Juf Martzen sprong even zonder moeite 50 keer
in het springtouw (zonder hup!) en juf Aafke
ging dit keer écht spijkerpoepen omdat haar
touwtje nu wat langer was. Juf Marit sprong (bij
gebrek aan materiaal) over een telefoonoplader
van 2,5 meter. Ook jullie zijn reuze fanatiek
bezig geweest. Super goed! Hier een aantal
resultaten. Mocht je de bingokaart nog niet vol
hebben, of je wilt dit nog graag doen, dan kun je
natuurlijk altijd nog verder gaan of zelfs nog
beginnen! Je kunt een bepaalde activiteit
natuurlijk ook nog een keer doen als je dat leuk
vind. De bingokaart staat op de laatste pagina
van deze weekkrant.

Wie had hem als eerste helemaal op?
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Met de hele familie, prachtig!
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Petje op, petje af...

Groep 5/6 kreeg vorige week een
speciale taalopdracht. Een opdracht
waarbij ze een ‘elfje’ gingen maken. Je
weet wel, zo’n gedicht met elf
woorden! ☺
Hidde uit groep 6 maakte een prachtig
elfje, waarmee hij volledig de spijker
op zijn kop slaat wat betreft
Koningsspelen en thuiszitten! Prachtig
Hidde!
Ook Dagmar en Anne stuurden hun
gemaakte elfje op. Alle drie zijn
hieronder te zien!

In groep 3 en groep 4 werd met het videobellen
een hele leuke activiteit gedaan! Naast dat we
burenbingo hebben gedaan, deden we ook het
spel ‘Petje op, petje af’. En dan niet zomaar,
maar dan met stellingen van Blink.
Op school zijn we bezig met het thema ‘Op
ontdekkingsreis’ en zijn we al in de woestijn en
de jungle geweest. We stonden op het punt om
naar de Noordpool af te reizen, maar helaas. Daar
zijn we nog niet aan toe gekomen. Om toch even
met Blink bezig te zijn, zijn we allemaal
stellingen bij langs gegaan en hebben we over
gekletst. Weet jij bijvoorbeeld of de volgende
stellingen waar zijn?
• De meeste spinnen hebben 8 poten én 8
ogen.
• Op de Noordpool leven pinguïns.
• Een olifant kan springen.

© Hidde

© Dagmar

© Anne
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Bosjutten
22 APRIL

Op 22 april kwam er een challenge
online met de naam ‘bosjutten’. De
bedoeling was om een wandeling te
maken en allerlei dingen te spotten,
zoals een boomwortel, een vogel,
een tak dat lijkt op de letter ‘y’, twee
dezelfde stenen enzovoort.
Je kunt dit natuurlijk altijd nog doen
als je het leuk vind. De zoekkaart is
onder de YouTube video te
downloaden.

Ben heeft een takje met de letter Y gevonden!

Tycho is ook druk aan het zoeken geweest!
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Proefje: een liniaal en een krant.
Heb je dat wel eens geprobeerd? Een vel
papier (of een krant) neerleggen met een
liniaal eronder en dan op de liniaal slaan?
(Niet te hard, want dan breek je je liniaal
kapot…).
Wat gebeurt er met het vel papier of de
krant?
Dit was de challenge van 20 april!

De krant of het vel papier blijft
liggen. Je verwacht dat je de krant zo
omhoog slaat, maar dat is niet het
geval! Hieronder staat de uitleg van
dit proefje.
Hebben jullie dit al geprobeerd?

Uitleg van dit proefje
De krant blijft liggen omdat
de lucht van boven op de
krant drukt. Het drukken van
de lucht op de krant heet
luchtdruk. De luchtdruk is
ongeveer 1 kilo per
vierkante centimeter, dat
betekent dat er op 1 ruitje
van een ruitjesschrift 1 kilo
lucht drukt. Dus hoe groter
de krant hoe harder de lucht
drukt, bij de meeste
Nederlandse kranten is dat
meer dan 2000 kilo. Omdat
je gewend bent aan de
luchtdruk om je heen voel je
het niet, maar het is er wel.

Kijk wat er met de liniaal en het papier gebeurt!
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Op zoek naar dieren
IN STIJL

Weet je nog? Die ene challenge dat je
een wandeling of fietstocht moest maken
om dieren te spotten? Jullie hebben al
heel wat foto’s gezien in één van de
vorige weekkranten. Maar deze prachtige
foto’s hebben jullie nog niet gezien!
Bauke en Hidde zijn samen op zoektocht
geweest naar dieren in het bos. Dat
moest natuurlijk wel in passende kleding
om zo min mogelijk op te vallen.
De score: kraai, buizerd, zilvermeeuw,
koolmees, ekster, mus, merel, eend,
roodborstje, houtduif en een dode
hommel.

Bauke en Hidde aan het dieren spotten in stijl
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Meivakantie
De komende weken is het meivakantie. Wat zal dit een gekke vakantie worden.
We hopen toch dat jullie genieten van de vakantie, van elkaar, van het leven in en om huis.
Jullie hebben deze rust verdiend! Jullie hebben hartstikke hard gewerkt afgelopen weken (en ook
jullie ouders en andere hulp thuis!)

En vergeet niet het CBS Betrouwen-journaal te bekijken.
Een terugblik op afgelopen weken, die we niet snel zullen vergeten!
https://youtu.be/Co9QJTnZAIo

Nieuws
JARIGEN

Er zijn deze week heel veel jarigen!

LAATSTE WEEKKRANT

Lieve allen, dit is de laatste
weekkrant. Ik heb er van genoten
- 21 april: Elise (groep 8)
om dit voor jullie te maken! Ik
- 23 april: Elise (groep 6)
hoop dat jullie het leuk vonden om
- 23 april: Vera en Loïsa (groep 2). te lezen en dat het iets gedaan
- 24 april: Jovani (groep 4)
heeft aan het gevoel toch een
beetje contact te hebben met
We hopen dat jullie ondanks deze
elkaar. Daarnaast was vandaag ook
gekke tijd toch een fijne verjaardag de laatste challenge.
hebben!
We gaan langzaamaan proberen
het gewone leven/lesgeven weer
met elkaar oppakken. We gaan
stapje voor stapje, we zullen elke
dag nog dingen moeten aanpassen,
maar we komen er wel!

We wensen iedereen een hele
fijne, veilige vakantie. Rust lekker
uit en geniet van al het moois in
en om huis. Jullie hebben dat
verdiend! We hopen jullie snel
weer te zien.
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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