
 

Agenda 

10 + 13 april Goede vrijdag en eerste paasdag, geen thuisonderwijs 

15 + 16 april Eindtoets groep 8, gaat niet door 

17 april Koningsspelen, gaat niet door 
17 april Wisseltje 12 komt uit 

21 april Nieuwe informatie van de overheid over de schoolsluiting 
24 april Wisseltje 13 komt uit 

27 april t/m 8 mei Meivakantie 

9 mei Oud papier container, gaat niet door, geen container 
 
Nieuws van de directie  

Wat was het prettig om afgelopen dinsdag veel kinderen en ouders weer even te zien 
tijdens ons ophaalmoment. Fijn om te zien en te horen dat het bij iedereen thuis nog 
steeds goed gaat. Veel verhalen komen overeen. Het is soms best lastig om het thuis 
allemaal goed georganiseerd te krijgen, schoolwerk van de kinderen combineren met eigen 
werk en het huishouden is niet makkelijk. Daar staat tegenover dat ik van veel ouders 
gehoord heb dat het ook heel waardevol is om zoveel tijd samen door te brengen. Samen 
lunchen in de tuin, spelletjes doen, lekker voorlezen. Zo zie je dat een moeilijke situatie ook 
veel mooie momenten oplevert. 

Als leerkrachten nemen wij ons petje af voor alle vaders en moeders. Wij vinden het heel 
knap hoe jullie op dit moment niet alleen ouder zijn, maar ook juf of meester. We zien en 
horen dat de meeste kinderen hun werk goed kunnen doen en dat komt voor een flink deel 
door jullie. Dus namens ons allemaal: HEEL HARTELIJK BEDANKT voor het overnemen van 
onze taak. Wat dan wel extra jammer is, is dat we met de kinderen nu niet kunnen 
knutselen voor moederdag. Maar dat maken we wel goed als de kinderen weer naar school 
toe kunnen. 

Voor nu wens ik u een fijn paasweekend toe met een heerlijk ontbijtje, paaseitjes zoeken in 
de tuin en tijd voor elkaar. 

 

 



Paasweekend 

Komend weekend is het Pasen. Op vrijdag en maandag is de school dan gesloten. Dat betekent 
dat we die dagen geen thuisonderwijs bieden. De afgelopen daltontaak was daarom voor vier 
dagen in plaats van vijf. De volgende daltontaak zal op dinsdag 14 april gemaild worden en is 
dan ook voor vier dagen. 

 

Goede tip 

De overheid heeft in samenwerking met Kennisnet een fijne website voor ouders opgezet. 
De site is te vinden op www.ouders.lesopafstand.nl 

Hier zijn tips te vinden hoe je de kinderen kunt begeleiden bij het thuis maken van het 
schoolwerk en hoe je de concentratie van de kinderen kunt versterken. Daarnaast tips hoe 
je de sfeer in huis goed houdt en hoe om te gaan met social media. 

 

Wat als het even niet meer gaat? Herhalingsbericht 

In deze tijd waarin we met ons allen veel meer thuis moeten blijven, kan dat soms veel 
spanning in een gezin geven. Als u vragen heeft of ondersteuning in het gezin nodig heeft, 
kunt u om hulp vragen. Het filmpje in de link helpt daarbij.  

https://youtu.be/O1_JXGNmsYU 

 

Spreekuur opvoedvragen Corona. Herhalingsbericht 

Wat moet ik mijn kinderen over het virus vertellen? Hoe breng ik structuur in de dag? Hoe 
kan ik thuiswerken en toch de tijd aan mijn kinderen besteden? 

De Jeugd & Gezinscoaches geven u antwoord op dit soort vragen. Bel ze tijdens het 
‘spreekuur opvoedvragen coronavirus’. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar via het algemene 
nummer: 140251. 

 

Nieuwe schoolapp 

Laatste kans om de nieuwe schoolapp te installeren voordat de oude app verdwijnt. In de 
app-store (of Google Play) kunt u deze app vinden. Bij ‘t Wisseltje van 27 maart zat een 
extra bijlage waarin precies beschreven is hoe u de nieuwe app kunt downloaden en 
installeren. In de nieuwe app vindt u alle vertrouwde informatie terug. 

 

http://www.ouders.lesopafstand.nl/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FO1_JXGNmsYU&data=02%7C01%7Ccarola.vandereng%40isobscholen.nl%7Cab3556b68f18425b266608d7d19c928e%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637208342722410812&sdata=ZSksGdxhe9vtkLdSyTHZX8bLMu%2FgRUvXeLwH%2BR0Nlkc%3D&reserved=0


Leuke tip 

Vorige week gaven we al de tip voor leuke educatieve programma’s op tv-zender NPO 
Z@ppelin extra. Elke doordeweekse dag in de ochtend zijn er lesvideo’s te zien die ook veel 
in het onderwijs gebruikt worden. Kinderen uit de onderbouw leren letters met 
Letterjungle of leren rekenen met Moffel en Piertje. Voor de kinderen uit de bovenbouw 
zijn er video’s van ‘13 in de oorlog’ en Willem Wever. 

 

Aanvullend daaraan: iedere dag om 12.40 uur wordt er door Nathan Rutjes een work-out 
voor kinderen gegeven. Deze work-out duurt een kwartier. Erg leuk om naar te kijken en 
nog leuker om lekker mee te doen. 

 

 

Paasopdracht 

Hieronder staat een rebus over Pasen. Lukt het de kinderen (met misschien een beetje 
hulp) om deze op te lossen? Geniet met elkaar van een paar heerlijk vrije dagen! 

 

 

 

 

 



 


