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Goedemorgen, 

Wat fijn dat de lente haar intrede doet in deze onzekere tijd. De 

afgelopen dagen heeft het zonnetje zich veelvuldig laten zien en 

dat vrolijkt op. Inmiddels is de school 2 weken gesloten en 

hebben we samen (kinderen, ouders en school) de schouders 

eronder gezet om de ontwikkeling van de kinderen door te laten 

gaan. Deze week zijn de leerkrachten begonnen met een 

belrondje naar alle kinderen, om te horen hoe het met ze gaat. 

We hebben hierop positieve reacties ontvangen. Kinderen waren 

blij verrast om even met juf te kunnen spreken. Komende week wordt een spannende week. Dinsdag 

zal duidelijk worden of scholen weer open gaan of langer gesloten blijven. Ik denk dat we rekening 

moeten houden met het laatste scenario. Daarom in deze nieuwsbrief alvast een update over het 

geven van onderwijs op afstand.  

Na dinsdag weten we meer en zal ik jullie verder informeren. 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, veel sterkte en gezondheid toe!  

Hopelijk zien we elkaar snel weer! 

 

Kim van den Berg 

 

 

Vlog week 2 

Ook deze week weer een leuk vlog voor jullie met 2 challenges. We zijn benieuwd wat 

jullie ervan maken. Vergeten jullie niet een foto/filmpje  te sturen. Bedankt juf Battice 

en juf Landuan voor de leuke vlog. 

https://youtu.be/vts89ZFOErg 

 

 

Update onderwijs op afstand 

Inmiddels zijn de kinderen twee weken aan de slag met hun huiswerk. Wat zijn we trots op jullie! En 

op de ouders die dit begeleiden.  

Ook wij hebben de afgelopen weken niet stil gezeten. Voor ons is het geven van onderwijs op afstand 

nieuw. We hebben met elkaar een plan bedacht voor de eerste drie weken. Kinderen hebben voor 3 

weken werk mee naar huis gekregen. Het is op dit moment niet duidelijk hoe het vervolg er uit zal 

zien. Gaan de kinderen 6 april weer naar school? Hier zal dinsdag 31 maart meer duidelijkheid over 

komen. We moeten rekening houden met het scenario dat de scholen nog niet open gaan op 6 april.  

In de TV op afstand hebben we afgelopen woensdag met elkaar nieuwe afspraken gemaakt over het 

vervolg. Er zijn veel manieren om contact met de kinderen te houden en les te geven. We hebben 

verschillende mogelijkheden bekeken en zijn tot het volgende gekomen.  

https://youtu.be/vts89ZFOErg


We willen de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk door laten gaan. Dat betekent dat we naast 

herhalingsstof ook nieuwe lesstof gaan aanbieden. We blijven daarbij nog steeds bij de basisvakken, 

taal, technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. De educatieve uitgeverijen hebben een 

heleboel leermiddelen beschikbaar gesteld voor thuisgebruik. Jullie ontvangen vanaf maandag via de 

leerkrachten een activatielink waarmee kinderen vanuit huis kunnen werken met de online software 

van onze methodes voor taal, spelling, lezen en rekenen.  Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. 

Daarnaast starten we deze week met Microsoft Teams voor de groepen 5 t/m 8. 

Voor alle kinderen binnen Stichting Keender, is er het pakket van Office365 beschikbaar. Dit zijn apps 

van Microsoft, zoals Word en PowerPoint. Een van de beschikbaar apps is Teams. Deze app geeft 

mogelijkheden om onderling contact te hebben. 

Wij zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die Microsoft Team biedt. Kinderen en leerkrachten 

kunnen met elkaar chatten en videobellen om hun vragen te stellen. Daarnaast worden er via Teams 

instructiemomenten ingepland. Deze zijn te vinden in de weekplanning van de leerlingen. Via de 

leerkracht ontvangen jullie een mail met handleiding en verdere instructies, waaronder ook de 

inlogcodes.  

Vanaf volgende week zullen leerkrachten beide nieuwe vormen van 

het geven van onderwijs op afstand testen. Zodat er, indien 

nodig, vanaf 6 april mee gewerkt kan worden. 

Op dit moment onderzoeken we of deze app ook ingezet kan 

worden voor groep 3 en 4. Jullie ontvangen hierover later 

bericht. 

 

Voor de groepen 1 en 2 werkt het net iets anders. Leerkrachten 

blijven ouders 2 keer per week tips voor thuis geven en 

beantwoorden natuurlijk de vragen die gesteld worden. 

 

 

Wandelvierdaagse gaat niet door 

In verband met het Corona virus en de maatregelen die door de regering zijn genomen heeft het 

bestuur van de Wandelkring DIO besloten om de avondvierdaagse, die dit jaar gehouden zal worden 

van 8 t/m 12 juni, niet door te laten gaan. 

Wij  zijn van mening dat door deze zeer terechte maatregelen een optimale voorbereiding niet 

mogelijk is en hebben daarom al in een vroeg stadium dit besluit genomen.  

Wij begrijpen dat dit voor de kinderen en overige wandelaars wellicht een teleurstelling is maar de 

gezondheid van ons allen is uiteindelijk waar het omdraait. De genomen maatregelen houden 

natuurlijk ook in dat alle door de Wandelkring DIO georganiseerde activiteiten tot 1 juni geen 

doorgang zullen vinden. 

 

 

Coronagym 

Ook deze week weer een leuke beweegopdracht van meneer Fred. Deze wordt als bijlage 

meegestuurd bij deze nieuwsbrief. Veel beweegplezier! 

 

 

 



Berenjacht 

Misschien heb je ze al gezien: beren voor het raam! Door heel Nederland 

zetten mensen hun teddybeer voor het raam… Hoe zit dat?  

De scholen zijn dicht en alle kinderen in Nederland zijn thuis bezig met 

schoolwerk. Hierdoor spelen ze misschien minder buiten. Daarom heeft 

iemand bedacht om een speurtocht te organiseren! Samen met je moeder, 

vader, broertje of zusje kan je buiten een rondje lopen en op zoek gaan naar 

beren. Zetten jullie ook je beer voor het raam? We zijn benieuwd hoeveel beren jullie 

vinden in jullie omgeving. 

 

Wist je dat: de berenjacht is bedacht naar aanleiding van een boek? Het boek heet ‘Wij gaan op 

berenjacht!’ Het is te beluisteren op de volgende link:  

https://www.youtube.com/watch?v=El6oxRXwqXc  

 

Belangrijk: Laten we de richtlijnen van het RIVM hierbij volgen. Ga niet met een grote groep 

mensen of een groep kinderen op zoek naar beren, maar ga gezellig met je vader, moeder, broertje 

of zusje op zoek. Houdt daarbij 1,5 meter afstand tot anderen en blijf in je eigen omgeving. 

 

 

Boekentips 

Er zijn op dit moment veel gratis mogelijkheden om online E-books te lezen. Nu de bieb gesloten is, is 

dit een goed alternatief. 

We hebben er een paar voor jullie op een rijtje gezet: 

- Duh boekjes (informatief en interactief)  

https://susanspekschoor.nl/duh-boekjes-nu-gratis/ 

- Luisterbieb (app waarmee kinderen luisterboeken kunnen kiezen) 

- www.onlinebibliotheek.nl  

 

 

Nieuw op de website 

Het volgende bericht is op de website geplaatst: 

- Coronagym 2 

 

 

 

 

12 en 13 april  Pasen  

24 april   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij 

25 april t/m 10 mei Meivakantie 

 

 

Vragen? 

Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken 

aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit 

deze vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   

https://www.youtube.com/watch?v=El6oxRXwqXc%20
https://susanspekschoor.nl/duh-boekjes-nu-gratis/
http://www.onlinebibliotheek.nl/

