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Vooraf
We leven in een vreemde en
verwarrende tijd. Wat in december
als een virus ergens in Wuhan
(China) begon, legt deze weken het
maatschappelijke leven in ons land
grotendeels plat.
Het is heel raar om in een school te
zijn zonder kinderen.
De leerkrachten zijn allemaal druk
bezig met het maken van
dagtaken/filmpjes etc. We zijn trots
op ons team, wat een inzet en
enthousiasme!
Maar ook thuis bent u druk bezig
met les geven aan uw kinderen,
opvang regelen etc. We weten dat
dit, voor u als ouders, een enorme
klus kan zijn, maar wel een hele
belangrijke. We waarderen uw inzet
en zien mooie foto’s/filmpjes van
het thuisonderwijs.
We kunnen nu nog niet voorzien
hoelang deze coronacrisis gaat
duren en hoe lang de kinderen nog
thuis moeten blijven. Zodra we hier
meer informatie over hebben, krijgt
u bericht.
We worden in deze tijd stilgezet bij
de vraag: Wat is écht belangrijk in
het leven? Laten we ons in deze
moeilijke tijden vasthouden aan Zijn
Belofte, Ik ben bij je.

Laten we voor elkaar bidden dat we
gezond zullen blijven, dit geldt voor
de leerkrachten, de kinderen en de
ouders. Maar laten we ook bidden
voor allen die getroffen zijn door het
virus. Dat God hun leven wil sparen.

Agenda en activiteiten
De agenda is helemaal leeg, best
een raar gezicht. Het
schoolvoetbaltoernooi op 3 april kan
niet doorgaan en komt dit
schooljaar helaas ook niet meer
terug.
En, zoals u misschien al gehoord
heeft, gaan de Koningsspelen niet
door, ook niet bij ons op school.

Nieuwe digiborden
De nieuwe digiborden zijn geplaatst
en ze zien er prachtig uit. Jammer
dat ze nog niet zoveel gebruikt
kunnen worden.

Schoolwebsite
Zoals we al hebben laten weten is er
op onze website een speciale pagina
voor thuisonderwijs. Hierop
plaatsen wij links naar leuke en
leerzame websites die u als
aanvulling kunt gebruiken bij het
thuisonderwijs. We zullen de pagina

elke keer aanvullen als we weer
nieuwe tips hebben.
www.kbskootwijkerbroek.nl

De ‘kleuterjuffen’ aan het woord
Lieve kinderen van groep 1 en 2,
Gisteren was ik nog even op
school…..leeg plein, lege klassen,
lege kapstokken, al het speelgoed
en spelletjes netjes in de kast. Wat
zien we er naar uit dat dit weer gaat
veranderen.
De juffen zijn heel af en toe op
school maar we zijn het meest thuis
voor jullie aan het werk. We zien en
horen dat jullie thuis enorm goed
jullie best doen, fijn is dat!
Ondertussen kunnen jullie natuurlijk
ook heerlijk buiten spelen en
genieten van het mooie weer.
We wensen jullie heel veel plezier
met elkaar en met alles wat de
juffen toesturen.
Groetjes van alle kleuterjuffen.

Juf Emmalieke aan het woord
Hoi allemaal, even een berichtje
vanuit Voorthuizen. Ik typ dit vanuit
mijn werkkamer en dat is best wel
een beetje vreemd..
De afgelopen week is er hard
gewerkt door iedereen. Regelmatig
krijgen wij als leerkrachten een foto
of een filmpje. We vinden dit echt
heel leuk om te zien!
Het werken met de dagtaak doen
jullie heel goed. Voor sommige
kinderen is het soms zelfs te weinig!

Daarom doen we er iedere dag
keuzewerk bij.
Veel
leerkrachten
zijn bezig met
manieren
vinden om uitleg te geven.
Bijvoorbeeld door YouTube
filmpjes☺.
Zo blijven we elkaar toch een beetje
zien.
We weten niet goed hoe lang dit
allemaal nog gaat duren. Wel blijven
we ons best doen om jullie zo goed
mogelijk op jullie niveau te houden!
Heel veel succes weer met het werk;
zet ‘m op!
Fam Brunekreef aan
het woord
Hoi allemaal!
Vinden jullie het ook
zo jammer dat we
niet gewoon naar school kunnen?
Wij missen onze vriendjes, de juffen
én de gezelligheid in de klas. Maar
het is even niet anders, dus
proberen we er thuis het beste van
te maken!
Meteen vanaf de eerste dag hebben
we samen een 'Corona'rooster
gemaakt.
Die van ons ziet er zo uit:
7.30 - 8.30 uur: uitslapen, ontbijten
(en even gamen)
8.30 - 9.00 uur: aankleden,
tandenpoetsen, haren kammen en
bed opmaken
9.00 - 10.00 uur: schoolwerk (samen
met mama)
10.00 - 10.30 uur: pauze en
buitenspelen in de tuin
10.30 - 11.00 uur: creatijd
11.00 - 12.00 uur: schoolwerk
(samen met mama)
12.00 - 12.30 uur: lunchtijd
12.30 - 13.00 uur: TV kijken
13.00 - 14.00 uur: schoolwerk
(samen met mama)
14.00 - 14.30 uur: pauze en
buitenspelen in de tuin
14.30 - 15.00 uur: lezen
15.00 - 16.00 uur: klusjes doen
in/om het huis

16.00 - 17.00 uur: rondje lopen
(samen met mama) / buiten spelen /
spelletje doen
17.00 - 18.00 uur: gamen
Wij vinden het allemaal heel fijn om
toch nog wat ritme te hebben. We
weten daarmee waar we aan toe
zijn en dat houdt het ook gezellig in
huis 😉
Gelukkig is de lente begonnen. Het
zonnetje schijnt heel lekker en dat
maakt alles vrolijker.
De filmpjes van de juffen zijn handig
en leuk. Zo houden we nog een
beetje 'contact' en het schoolwerk is
goed te doen vinden wij.
Tegen al onze klasgenoten en
schoolgenootjes willen we graag
zeggen: Hopelijk tot snel (ook al zijn
we bang dat het nog wel even gaat
duren).
Succes allemaal!
Groetjes Familie Brunekreef
Senne (groep 7a)
Jens (groep 5a)

Be Active
Verschillende partijen hebben een
ontzettend leuke activiteit opgezet
voor iedereen die thuis zit in deze
roerige tijd.
De kinderen kunnen tussen het
huiswerk door lekker creatief aan de
slag! Ook de ouders/verzorgers
mogen uiteraard ook meedoen!
Klik op de afbeelding om de
informatie beter te kunnen lezen.
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