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We wensen u allen fijne Paasdagen! Probeer te genieten van de mooie dingen in deze dagen! 
Degenen die niet bij hun dierbaren op bezoek kunnen wensen we ook heel veel sterkte!  
 
Onderstaand ons laatste nieuws. 
 

Raamboodschap 
Voor iedereen die onze boodschap nog niet op de ramen of op Facebook heeft gezien….. 
 

 
 
Ook de overblijfkrachten missen ‘hun’ kinderen! Dit laten ze ons regelmatig weten. Vaak informeren 
ze dan ook even hoe het met ‘hun’ kinderen is. Overblijfkrachten, wij missen jullie ook! 
 

Mutaties leerlingen 
We hebben er in groep 1/2a weer een nieuwe leerling bij: Hailey. Ook Hailey is 
alleen nog maar op school geweest om te wennen en kan pas echt starten als de 
school weer open mag. Toch alvast van harte welkom en een hele fijne tijd bij ons 
Hailey!  
 

Enquête onderwijs op afstand 
Bijna 75% van u heeft onze enquête over onderwijs op afstand ingevuld. Hier zijn 
we blij mee! Dank voor uw medewerking! Een paar resultaten: 

 ruim twee derde van de kinderen maakt een dagplanning 

 62,1% van de kinderen is meer dan 2 uur per dag met school bezig 

 voor drie kwart van de kinderen zijn de taken passend qua niveau 

 87,3% van de respondenten vindt de hoeveelheid stof per dag voldoende 

 41,7% van de kinderen kan de taken zelfstandig uitvoeren 



 de respondenten zijn over de bereikbaarheid van de leerkrachten erg tevreden. 
Verder geven de respondenten ook nog de volgende tops (in willekeurige volgorde): het onderwijs 
op afstand stond snel op poten, we bieden dagelijkse structuur, de planning op papier, het zowel op 
papier als digitaal werken, de effectiviteit van de kleine instructiegroepjes, het aantal 
contactmomenten, de sociale babbelmomenten en de goede communicatie. 
We kregen ook tips: breng meer eenheid in de manier waarop in de verschillende groepen aan het 
onderwijs op afstand invulling wordt gegeven en beperk de hoeveelheid informatie. Hier gaan we 
mee aan de slag!  
 

Ziekmelding  
Mocht uw kind tijdens deze periode van onderwijs op afstand ziek zijn, dan vragen we u om uw kind 
ook nu ziek te melden. Dan weten we dat uw kind vanwege ziekte thuis niet voor school aan de slag 
kan. Normaal meldt u uw kind ziek via meneer Jo. We vragen u om uw kind tijdens de onderwijs-op-
afstandperiode via Schoudercom bij de eigen leerkracht(en) ziek te melden. 

 
Schoudercom 
Denkt u er nog aan om regelmatig onder ‘Documenten’ in Schoudercom te kijken? U vindt hier een 
map ‘Onderwijs op afstand’, met daarin een map per groep en een map ‘divers’. We voegen aan veel 
van deze mappen vrijwel dagelijks informatie en links toe. Zo hebben we afgelopen week 
bijvoorbeeld aan de map ‘divers’ tips voor rekenthuisonderwijs toegevoegd. Ook hebben we er 
informatie in gezet over de ThuisBieb, met 100 gratis e-books voor iedereen. Doe er uw voordeel 
mee! 

 
Start school 
Zoals bekend, blijven de scholen sowieso nog tot en met de meivakantie dicht. Volgens onze 
kalender zou dit betekenen dat de kinderen nog tot en met dinsdag 5 mei thuis zijn.  
 
Mocht het kabinet dinsdag 21 april besluiten dat de scholen na de meivakantie weer volledig open 
mogen, dan starten we echter al op maandag 4 mei. We zouden die dag eigenlijk een studiedag 
hebben, maar we willen deze dag liever gebruiken om de kinderen een dag extra onderwijs op school 
te bieden. We hebben dit besluit genomen met instemming van de medezeggenschapsraad (MR), die 
op zijn beurt advies van de ouderraad (OR) heeft ingewonnen. Dinsdag 5 mei is de school dicht 
vanwege Bevrijdingsdag, waardoor de volgende onderwijsdag woensdag 6 mei is. 
 
Voorlopig is het echter nog de vraag óf en hoe we na de meivakantie mogen starten. Zoals eerder 
aangegeven, neemt het kabinet hier op dinsdag 21 april een besluit over. U ontvangt daarom op 
woensdag 22 april weer een extra editie van de InformatieBron, waarin we aangeven hoe verder. 
 

Kangoeroewedstrijd 
De kinderen die zich hadden opgegeven voor de Kangoeroewedstrijd van 19 maart hebben afgelopen 
dinsdag de opgaven digitaal ontvangen. De kinderen kunnen hierdoor alsnog de opgaven maken, de 
antwoorden opsturen en die door de wedstrijdorganisatie laten nakijken. Het wedstrijdelement is er 
echter vanwege de veranderde situatie niet. De deelnemers ontvangen wel nog een deelnamecerti-
ficaat en een aandenken. Veel succes en plezier kanjers! 
 

Alternatief Koningsspelen 
Op vrijdag 17 april zouden de Koningsspelen zijn, maar die gaan niet door. Juf Abke heeft inmiddels 
een leuk alternatief voor de kinderen bedacht. Zij is zowel voor de onderbouw als voor de 
bovenbouw een programma met verschillende spelletjes aan het maken. Dan kunnen de kinderen, 
samen met u, thuis een kleine sportdag houden. Veel sportplezier! 
  

 



Fidesprijsvraag 
De bedenkers van onze Fidesmethode, Henk en Ingrid de Visser, hebben een kleine prijsvraag voor 
de kinderen bedacht. Het is een woordzoeker, waarvoor de kinderen gerust hulp mogen inschakelen. 
Meedoen kan tot en met woensdag 22 april. Er zijn tien Fidesverrassingen te winnen. U vindt de 
prijsvraag bijgevoegd, maar hij staat ook onder ‘Documenten’ in Schoudercom in de map ‘Onderwijs 
op afstand divers’. Succes en veel plezier samen! 

 
Nieuwsbrief Eigenwijs Digitaal 
We informeerden u eerder dat de makers van onze muziekmethode Eigenwijs Digitaal alle kinderen 
de mogelijkheid bieden om thuis in te loggen. Bijgaand treft u een nieuwsbrief van Eigenwijs Digitaal 
aan. De links die er in staan werken helaas niet, maar als u naar mijn.eigenwijsdigitaal.nl gaat en daar 
inlogt, kunt u alle liedjes uit de nieuwsbrief op trefwoord terugvinden. De gebruikersnaam is lente, 
het wachtwoord is muziekles. 

 
Gezond recept 
Het is altijd, maar zeker nu, belangrijk om gezond te blijven. Daarom deze keer in plaats van een 
gezonde traktatietip een recept voor lekkere groentefrietjes. Leuk om met de kinderen te maken! 
 

Groentefrietjes in leeuwenvorm met dip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heeft u nodig: 

 1 gele paprika 

 150 gram snoepgroente paprika oranje 

 150 gram snoepgroente paprika rood 

 150 gram snoepgroente wortel & bleekselderij 

 10 sprietjes verse bieslook 

 100 gram zuivelspread naturel 

 1 zwarte olijf zonder pit 

 2 stuks zoetzure augurkenplakjes 
 
Hoe maakt u het: 

 snijd het ‘kontje’ van de gele paprika, dit wordt straks de neus van de leeuw 

https://newsletter.meestersinmuziek.nl/t/r-l-jhdyjjty-onsatdi-j/


 snijd de rest van de gele paprika door midden en verwijder met een groentemesje de steelaanzet 
en de zaadlijsten, snijd het vruchtvlees in lange smalle reepjes, dit worden de manen van de 
leeuw 

 snijd de oranje snoeppaprika’s door midden en verwijder met een mesje de steelaanzet en de 
zaadlijsten, leg 2 halve paprikaatjes apart, dit worden de oortjes van de leeuw 

 snijd de rest van de paprikaatjes in zo lang mogelijke reepjes, ook dit worden manen van de 
leeuw, leg alle reepjes paprika, dus de gele, de oranje én de reepjes rode snoeppaprika in een 
dichte cirkel op een bord  

 leg de worteltjes er tussen 

 leg het paprikaneusje in het midden van de cirkel  

 steek aan weerskanten een paar dunne stengels bleekselderij en een paar sprieten bieslook, dit 
zijn de snorharen 

 gebruik ook een dunne stengel bleekselderij als mond 

 doe een deel van de zuivelspread in twee gelijke ronde glazen bakjes van ca. 5 cm  (vul de bakjes 
later weer aan) 

 snijd de olijf door midden 

 leg op elk bakje een plakje augurk met daarop een halve olijf als oog 

 zet de bakjes op de plek van de ogen van de leeuw, je kunt hem als je wilt een beetje scheel laten 
kijken door de pupillen naar elkaar toe te draaien 

 leg de 2 halve paprikaatjes als oren vlak boven de ogen. 
 
Eet smakelijk! 
 
 

Volgende (extra) InformatieBron woensdag 22 april 2020 
 
Volgende (reguliere) InformatieBron vrijdag 8 mei 2020 


