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Beste ouders en verzorgers,
Bijgaand een tussentijdse nieuwsbrief waarin wij van de meeste groepen/units stukjes en foto’s
hebben verzameld om aan elkaar te laten zien wat er in de andere groepen en op de noodopvang
zoal gebeurt in deze online-onderwijstijden. Ook hebben wij tips geplaatst van Spurd die we zeker
kunnen gebruiken. Wij wensen u veel leesplezier en een fijn weekend.

Top tips tegen de frustratie: 2 x Quick Wins
Gefrustreerde, boze kinderen, die niet van de bank te krijgen zijn. Herkent u dit? Wat helpt is buiten
bewegen. Dat helpt tegen frustratie en depressie, en zorgt dat je beter slaapt. Op school gaan wij
twee keer naar buiten per dag. Hier twee tips om dat thuis ook te doen:
 Breng je kind naar Spurdfun! Spurdfun is ELKE DAG gratis sportaanbod vanuit Spurd. (Buiten)
Inschrijven kan hier: SpurdFun | Spurd
 Download hier de ommetje app Ommetje - Maak wandelen leuker met deze app Hersenstichting. En maak een groep aan met familie, de straat, of vriendjes van jouw kind.
Na elke wandeling zie je wie er ‘bovenaan staat’. Het motiveert kinderen enorm om een
rondje te lopen. En het motiveert ouders, juffen en meesters ook!
Tot zover deze twee ‘Quick Wins’, in samenwerking met:

Thuisonderwijs in unit 1/2
Inmiddels zijn we 3 weken op weg met het onderwijs op afstand.
Wat fijn dat kinderen en ouders nog steeds enthousiast thuis aan de weektaak werken.
Een opsteker voor alle kinderen, maar zeker ook voor de ouders!
De afgelopen 2 weken zijn we met de
kleuters in kleine groepjes ook online les
gaan geven.
Via Teams ontmoeten de kinderen
elkaar, hebben fijne gesprekjes, of laten
aan elkaar spulletjes zien die beginnen
met de letter W, hebben gezongen voor
jarige vriendjes en vriendinnetjes, of
hebben elkaars schoenen, laarzen en
slippers bekeken en de schoenmaat
vergeleken. Allemaal blije gezichten
omdat ze hun vriendjes en vriendinnetjes
weer konden zien.
De kleuters kregen onder andere de
opdracht om spullen te zoeken met de
letter W: wortel, winter, wasmachine,
wanten, wangen, walvis, weg, wieg.
Ook mochten ze de letter W heel mooi
versieren. Wat deden ze dat goed!
Veel kinderen gingen de buurt in om op
zoek te gaan naar dingen die op de buurtbingokaart stonden: een blauwe auto, een eend, een
boomstronk, het getal 50 en 32, een poes, de vuilnisman, een schommel.

De jongste kleuters uit de Fuut kregen de opdracht om elke dag drie dezelfde vormen te zoeken. Elke
dag stond er een andere vorm centraal. De cirkel, vierkant, driehoek en rechthoek kwamen voorbij
maar ook een vorm naar keuze. De kinderen zijn tevens naar buiten gegaan om de buurtbingo te
spelen.

Aan het einde van de week hebben ze deelgenomen aan de online les, in kleine groepen, met
meester Tyson.
Dat er hard gewerkt werd, is te zien op de vele, leuke foto's die de leerkrachten ontvingen.
Daarvan hebben we een fotoalbum gemaakt, zodat de activiteiten van kinderen of andere leuke
activiteiten in het kader van thuisonderwijs, met elkaar gedeeld worden.
Groep 3 Noodopvang
Juf Margaret staat regelmatig bij de groep 3 kinderen in de noodopvang én die maken hele
bijzondere bouwconstructies met de rekenblokjes als ze klaar zijn met hun werk. Kijk maar!

Groep 4, de Kievit
De tweede en de derde week van het thuisonderwijs zitten er alweer
op. Wat ontzettend fijn dat er elke dag een paar keer online contact is
met alle kinderen. De kinderen werken hard en hebben (net als hun
ouders!) een grote opsteker verdiend! Voor de nodige beweging
hebben de kinderen vorige week
een bewegingsbingo gedaan.
Allerlei opdrachtjes om lekker in
beweging te zijn. Voor elk kind dat
bingo had zou juf 200 meter gaan
wandelen. Zaterdag heb ik dus
heerlijk (koud!) 4 km gelopen. Met
de foto’s en filmpjes heeft juf een PowerPoint gemaakt. De
kinderen vonden het heel leuk om elkaar weer even in beeld te
zien.

Deze week doen we een leuk bewegingsspel
met dobbelstenen en opdrachten en maken
de kinderen een tekening/schilderij van het
uitzicht vanuit hun huis.

Groep 4, de Rietzanger
Ook in de Rietzanger wordt hard gewerkt. Af en toe bewegen tussendoor en ook creatieve
opdrachten horen er natuurlijk bij.

En als een opdracht even niet lukt, weten we elkaar ook te vinden. Heel fijn dat we op deze manier
via Teams en Snappet met elkaar kunnen werken!
Groepen 6
Hoi allemaal,
Wij (de juffen van groep 6) zijn enorm trots op de kinderen en ouders uit groep 6. Ondanks de gekke
tijd waar we met zijn allen in zitten is iedereen keihard aan het werk gegaan en hebben we zo toch
geprobeerd alles zo normaal mogelijk te laten verlopen. Naast al het harde werken is er natuurlijk
ook tijd nodig voor wat ontspanning. Zo hebben we vanochtend een gymles met allemaal challenges
uitgevoerd en hebben we iedere woensdag de zogeheten 'Gekke woensdagopdracht'.

Deze foto is een voorbeeld van een
uitwerking van de eerste opdracht: 6 januari
is om 3 redenen een bijzondere dag (de 3
koningen, goede voornemens die worden
vergeten en de grote winterschoonmaak). De
kinderen moesten op een creatieve manier 1
van de 3 redenen uitbeelden. Welke van de 3
redenen denken jullie dat bij deze foto hoort?

Dit is een voorbeeld van een mindmap welke de meeste
kinderen bij het vak Nieuwsbegrip moesten maken, mooi he!
Kortom, de eerste weken zijn voorbijgevlogen, op naar de
volgende. Hopelijk zien we elkaar snel weer op school!
Liefs, juf Sandra en juf Anouschka

Unit 7/8
In de tweede week van het thuisonderwijs hadden wij een nieuw atelier. De kinderen kregen een
bakopdracht, tekenopdracht of zwerfkei opdracht. Heel veel kinderen vonden het leuk om te gaan
bakken. Hierbij een aantal foto's.

Gelukkig waren er ook kinderen die ervoor hebben
gekozen om een zwerfkei te maken. Dit was de
opdracht.
Zwerfkei
Op de Facebookpagina 'Kei Tof' kwam een ouder een
leuk initiatief tegen voor de unit 7-8. Zoek op straat, in
het bos of op het strand een kei. Versier deze kei met
verf of stiften en leg de kei weer terug in de natuur
(veld Rusthoeve). Doe dit op een plekje waar veel
mensen komen. Zodat iemand jouw mooie kei ziet en
de kei opnieuw laat zwerven. Een leuk initiatief om
mensen op te beuren tijdens de lockdown.

Op dit moment is er een corona uitbraak in de Rusthoeve.
Voor de Rusthoeve is een groot veld. Misschien is het leuk
om jouw mooie kei hier neer te leggen. Om te laten zien dat
wij aan de medewerkers en bewoners denken.

Bij Nieuwsbegrip ging de tekst over de start van de
vaccinatie. Bij deze tekst moesten de kinderen een mindmap
maken. Wij hebben erg goede mindmaps opgestuurd gekregen.

