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Nieuwsbrief 17 april 2020 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de vijftiende nieuwsbrief van het 
schooljaar 2019-2020. 

  

Hoe lang nog? 
Vijf weken duurt nu de schoolsluiting in verband 
met de coronacrisis. Via de media vernemen we de 
verdrietige verhalen over de slachtoffers van deze 
virus, de toestanden in de verpleegtehuizen, de 
overvolle ic-afdelingen in de ziekenhuizen.  
Wat betreft onze leerlingen, hun ouders en het 
personeel lijkt het toe nu toe een beetje mee te 
vallen. Maar een zware periode is het wel voor ie-
dereen. Allereerst voor al onze ouders die werken 
in de zorg of het ziekenhuis of andere cruciale be-
roepen hebben. Maar ook voor de andere ouders, 
die hun werk hebben en daarnaast ook hun kind 
dienen te begeleiden in zijn taken voor school.  
Ook voor de kinderen is het niet leuk meer. Een 
dag of een week niet naar school lijkt heel aantrek-
kelijk, maar zes weken helemaal niet, nee daar kie-
zen ze niet voor. 
Net zo hard als de kinderen, verlangen ook de leer-
kracht naar de gewone situatie terug. Op school 
zijn we al druk bezig om bijvoorbeeld gefaseerd 
weer terug te gaan naar de normale situatie. Maar 
dat kan natuurlijk allen maar, wanneer de regering 
het sein op groen zet. Dan willen we er ook meteen 
klaar voor zijn! Waarschijnlijk hoort u woensdag 22 
april hier meer over.  

 
 

 
 

Thuis lezen 
Goed kunnen le-

zen is ontzettend belangrijk voor je kind zeker in deze 
tijd. Als ouder kun je je kind op allerlei manieren stimu-
leren om met lezen bezig te zijn. Want hoe meer je kind 
leest, hoe beter je kind gaat lezen. Tips voor thuis: 
1. Lees je kind elke dag voor 
Voorlezen? Natuurlijk doe je dat als je kind nog een 
peuter of kleuter is. Maar wist je dat het belangrijk is 
om te blijven voorlezen, ook als je kind al(lang) zelf kan 

lezen? Uit onderzoek blijkt steeds weer dat kinderen die 
regelmatig worden voorlezen daar volop van profiteren: 
het verbetert de woordenschat, het leesbegrip en is on-
misbaar voor de taalontwikkeling. Of je kinderen nu in 
groep 1 zit of in groep 8, door voorlezen krijgen kin-
deren zin om zelf te gaan lezen. 
2. Laat je kind voorlezen 
Draai de rollen ook eens om: laat je kind aan jóu voorle-
zen. Of aan een jonger broertje of zusje. Of aan poppen 
of knuffeldieren. Een kind dat kan voorlezen is trots op 
die prestatie, waardoor het extra gemotiveerd raakt om 
(nog) beter te leren lezen. 
3. Haal boeken en tijdschriften in huis 
Kinderen die thuis veel lezen, doen het beter op school. 
Verleid je kind tot lezen door volop leesmaterialen in 
huis te hebben die passen bij de leeftijd en leesvaardig-
heid van je kind: boeken, tijdschriften, strips, scheurka-
lenders. Beperk dit niet tot de slaapkamer van je kind. 
Zorg dat er ook altijd wat te lezen valt in de auto, bad-
kamer, woonkamer en keuken. 
4. Stel een leeskwartiertje in voor het hele gezin 
Trek elke dag een kwartier tot een half uur uit waarin 
alle gezinsleden samen stil lezen uit hun eigen boek. 
Zien lezen doet lezen. Vijftien minuten dagelijks oefe-
nen met lezen doet wonderen voor de leesvaardigheid. 
5. Online boeken lezen 
Via de online bibliotheek kunnen kinderen als u lid bent 
van de bibliotheek ook boeken lezen 
(https://www.bibliotheek.nl/collectie/online-biblio-
theek.html) 
Ook via  de site van Yoleo kun je leuke boeken lezen 
(www.yoleo.nl). 
Stel altijd het leesplezier voorop!! 
 

  

Huiswerk 

De eerste weken van het thuiswerken en leren wa-
ren de kinderen enthousiast. Niet iedereen vindt 
het nu nog even leuk. Dat snappen wij goed! 
Gaat het even niet, ga dan niet pushen. Het moet 
ook leuk blijven thuis. 
We krijgen veel reacties en foto’s van het thuis le-
ren, heel leuk! 
 

  
Thuiswerken in groep C 
‘Juf, kunnen we weer gewoon naar school?’ 

https://www.bibliotheek.nl/collectie/online-bibliotheek.html
https://www.bibliotheek.nl/collectie/online-bibliotheek.html
http://www.yoleo.nl/
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Deze vraag heb ik regelmatig gekregen de afgelopen 
tijd. Maar ik heb natuurlijk geen idee… 
Als ik dan vraag wat ze missen van school dan is het al 
snel duidelijk dat de kinderen elkaar missen. 
En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik mis het sa-
menzijn, de gezelligheid de “reuring” 
Regelmatig krijg ik appjes, foto’s, telefoontjes of mail-
tjes van de kinderen. 
Ook klasbord wordt meer en meer gebruikt om even 
contact met elkaar te hebben. Erg leuk om te zien. 

 
Kinderen sturen foto’s van hun werkplek, van hun 
gemaakte werk, 
van dingen die hun opvallen in het werk en in Klas-
bord felicitaties voor de jarige. 

  

Groep A:  

Wist je dat… 

- Roshan deze week jarig was en hij 7 jaar is geworden 

- je online ook boeken kan lezen op www.yoleo.nl  

- alle juffen veel gebruik maken van Klasbord 

- het opnemen van de filmpjes niet altijd goed gaat en ik 

dus genoeg bloopers heb verzameld 

- ik het leuk vind om af en toe te (video)bellen met jullie 

(hoef ik jullie  iets minder te missen) 

- je met de zon hele 

leuke werkjes kan maken (zie plaatje) 

- ik (juf Naomi) eindelijk tijd heb gevonden om te leren 

pianospelen 

- ik (juf Naomi) dit nog best wel een beetje moeilijk vind 

- ik hoop dat wij elkaar snel weer kunnen zien (op een 

veilige manier natuurlijk!!!) 

       

  

Online ontmoeten in groep B 
Wist je dat groep B elkaar inmiddels online ont-
moet? 
Erg gezellig om weer even als (deel van de) groep 
bij elkaar te komen. 
Er wordt van alles vertelt en gevraagd. 
En ook een mooi moment om even te laten zien 
dat de camper op de oprit staat natuurlijk! 
 

 
 

  

 
De meivakantie 
Tijdens de meivakantie is de school geheel geslo-
ten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst  en Bianca de Zoete

 

 

http://www.yoleo.nl/

