Nieuwsbrief nr.23 o.b.s.Het Spectrum
N
We versturen deze nieuwsbrief/lesbrief via Parro, de mail en we zetten deze op de
website van de school.
ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE!
Alles wat we doen staat in het teken van het onder controle krijgen van corona.
Morgen zal de regering nieuwe maatregelen bekend maken. We horen dan o.a. of de
scholen na de meivakantie weer open mogen.
Woensdag zullen we met de directeuren van Bijeen en met onze teams gaan bespreken
wat de nieuwste maatregelen voor ons gaan betekenen. En we hebben het niet alleen
over de inhoud van het onderwijs, maar ook over de hygiëne maatregelen en de
organisatie van het onderwijs moeten we het uitgebreid hebben. Daarna zullen we u zo
snel mogelijk laten weten wat de nieuwe maatregelen voor de school gaan betekenen.
Net als de vorige keer ontvangt u van onze school hoe wij samen met u het onderwijs dan
gaan regelen. Die brief kunt u woensdag aan het eind van de dag of donderdag
verwachten
Hartelijke groet, Anita Beving, directeur

ONDERWIJSTIPS VOOR THUIS
Hier vindt u verschillende linkjes en tips om samen te doen als het schoolwerk even niet
lukt of misschien al klaar is.
27 april is het koningsdag!

We noemen deze dag dit jaar geen Koningsdag maar Woningsdag. Het
programma ziet er als volgt uit:
•
•
•

om 6.19 uur : Vanaf zonsopgang in heel Nederland hangen vlag en
wimpel klaar voor de Koning en voor elkaar.
om 9.45 uur: Worden de klokken door het hele land geluid.
om 10.00 uur: Nationale Aubade. Vanuit deuropeningen en balkons zingen of
spelen we het Wilhelmus met het Koninklijk Concertgebouworkest.
Op TV start een speciaal NOS programma met een terugblik op voorgaande

•

Koningsdagen.
Kinderen kunnen digitaal een brief schrijven aan de koning om hem te
feliciteren en om je verhaal te vertellen. Die verhalen worden gebundeld
en in de middag aan hem aangeboden.
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Ben je 12 jaar of jonger en wil je meedoen aan het schrijven en tekenen van een boek?
Doe mee!
Schrijf in maximaal 15 regels jouw ervaring op over de Coronacrisis (of teken jouw
verhaal). Vertel over de tijd dat je thuis moest zijn of hoorde over mensen die ziek waren.
Vertel dat je niet naar school mocht en over papa of mama die thuis moesten blijven of
juist heel veel moesten werken. Schrijf of teken iets moois en stuur dit op voor 22 april,
maak er een foto van en stuur je verhaal per mail naar secretariaat@oranjebond.nl of per
app met foto naar: 06 20 84 61 18

•

16.00 uur: Nationale Toost.
De Nationale Toost wordt in heel Nederland tegelijkertijd uitgebracht
door iedereen en op de gezondheid van iedereen. Waar je ook bent: in
huis, op de gang of overloop, op het balkon of dakterras, in je voor- of
achtertuin, het maakt niet uit … schenk in en hef het glas!
www.nationaletoost.nl

Proefjes:
Op www.proefjes.nl vinden jullie allerlei leuke en leerzame proefjes die bijvoorbeeld te
maken hebben met licht, lucht, water, elektriciteit en nog veel meer!
Energizer:
Het is belangrijk om ook thuis af en toe een Energizer te doen. Een Energizer is ook wel
een 5 minuten spelletje. Af en toe een Energizer zorgt voor een betere concentratie!
Hieronder vind je een voorbeeld van een leuke Energizer:

https://www.facebook.com/106234154382554/videos/250680866069884/

Optische illusie:
Deze opdracht stond ook al eerder op de weektaak van groep 8 en we kregen al
een aantal creatieve foto's doorgestuurd. Daarom plaatsen wij hem nu ook
tussen deze tips. Maar wat is nou een optische illusie? Illusie betekent ook wel
geen waarheid, droombeeld of bedrog. Maak hier een foto van. Hieronder zie je
een paar grappige voorbeelden.
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Sommen Twister:
Jullie kennen vast allemaal het spel Twister. Sommen Twister werkt hetzelfde maar dan
met rekenen.

https://www.facebook.com/debeweegkalender/videos/2910382925666429/
Heerlijke recepten voor kinderen
Op https://www.ah.nl/allerhandekids/ vind je allemaal leuke recepten om samen
te maken met je ouders, broers of zussen. Lekker smullen!
Speurtocht maken
Vind je het leuk een speurtocht te maken? Kijk dan eens op
https://www.troovie.nl/ Tot 750 meter kun je een gratis speurtocht maken en
kun je allerlei avonturen uitproberen.
Bordspelletjes
Dit willen wij nog wel eens vergeten, maar bordspelletjes zoals Mens erger je
niet, Ganzenbord, Kolonisten van Catan zijn natuurlijk ook superleuke spelletjes
om gezellig samen te doen!

Veel plezier!
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