
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

We zijn alweer de vierde week “thuiswerken” ingegaan. Wat gaat het goed, fijn al de inzet en betrokkenheid. 
Dikke duim voor alle kinderen en ouders! 

Het is prettig om wekelijks even met de kinderen contact te hebben. Tijdens deze gesprekjes hebben we gemerkt 
dat er ook behoefte is aan andere soort werkjes. 

We zijn op zoek gegaan: hebben een aantal boekjes gemaakt, en een aantal knutselwerkjes toegevoegd. En vast 
ook erg leuk: Zaaien van zonnebloemzaadjes). Op klasbord plaatsen we een filmpje voor uw kind met uitleg. 

Alle boekjes hebben we gebundeld en kan woensdag 8 april, op school, in de groep van uw kind, opgehaald 
worden. 

Deze kunt u ophalen volgens rooster: 
  

09:00 uur achternaam begint met A-B 

09:10 uur achternaam begint met C-D-E 

09:20 uur achternaam begint met F-G-H 

09:30 uur achternaam begint met I-J-K 

09:40 uur achternaam begint met L-M-N 

09:50 uur achternaam begint met O-P 

10:00 uur achternaam begint met Q-R-S 

10:10 uur achternaam begint met T-U-V 

10:20 uur achternaam begint met W-X-Y-Z 

  

Tevens kunt u op school terecht om een (extra) Chromebook op te halen. Wij leggen uw gegevens vast, zodat we 
weten wie een Chromebook van school heeft geleend. 

Let wel: uw kind hoeft niet alle werkjes te kunnen!!! We hebben verschillende niveaus gebundeld. Soms zal een 
werkje te gemakkelijk of te moeilijk zijn. Geeft niets. Kijk samen met uw kind waar hij/zij op dat moment behoeft 
aan heeft. De werkjes zijn om te prikkelen/uit te dagen. Het is nog leuker en aantrekkelijker voor uw kind als de 
lessen spelenderwijs gegeven worden. Zie hier onder voor ideeën. 

De lente is gearriveerd. Heerlijk. Buiten in de tuin op ontdekkingstocht: plantjes, beestjes. Tekenen op straat met 
stoepkrijt of water. Schaduwfiguren maken met je lichaam. Een schaduw van iets kleins omtrekken. Ook dit alles 
is spelend leren. 

Moeders let op: er zit ook een werkje in de tas voor moederdag. Niet stiekem spieken!! Misschien dat papa, grote 
broer/zus uw kind kan helpen, zodat mama extra in het zonnetje gezet wordt!!! 

Deze link verwijst naar een prachtig boek: De mooiste moeder. Hoe verwen ik mama met 
moederdag: https://www.youtube.com/watch?v=A1Sb_kbrc6E&t=6s 

  

Op Klasbord komen foto’s en filmpjes met korte lesjes. 

https://www.youtube.com/watch?v=A1Sb_kbrc6E&t=6s


We wensen jullie veel succes en vooral plezier met het pakketje. 

In de bijlage van deze mail vindt u een kleine vragenlijst. We willen graag inventariseren hoe het met 
Onderbouwd online gaat. Zou u deze, woensdag 8 april, ingevuld willen inleveren bij de juf van uw kind of mailen 
naar rboerrigter@skolo.nl ?  Dank daarvoor. 

  

Groetjes juf Rita en juf Ria 
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