Nieuwsbrief nr.24 o.b.s.Het Spectrum
N
We versturen deze nieuwsbrief via Parro en we zetten deze op de website van de school.

De komende twee weken is het meivakantie. Dat betekent dat de kinderen niet bezig
hoeven te zijn met schoolwerk. Maar we weten ook dat u niet kunt gaan en staan waar u
wilt en veel thuis zult moeten blijven. Daarom sturen we aan het begin van deze vakantie
u deze nieuwsbrief met nogmaals leuke dingen om thuis te doen!
Wij wensen u een ontspannen meivakantie en kijken uit naar 11 mei wanneer we
iedereen weer terugzien!
Zorg goed voor elkaar!
KONINGSDAG

ONDERWIJSTIPS VOOR THUIS
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.
• 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
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LEUKE ACTIVITEITEN

Proefjes doen
In de vakantie heb je natuurlijk veel tijd om proefjes te doen. Op
https://www.proefjes.nl/proefjes.php staan weer nieuwe proefjes. Sturen jullie
een foto naar jullie juf of meester wanneer het proefje lukt? (Mag natuurlijk ook
wanneer het mislukt)
Naar het museum
Ga in de vakantie eens naar het Van Gogh museum. Niet echt natuurlijk, maar via
je computer. Klik op deze link.
https://www.vangoghmuseum.nl/nl/van-gogh-opschool/basisschool/lessen?q&type=video&_ga=2.153394107.205228310.158514
6825586170724.1582196263&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_cam
paign=always_on&utm_term=familie&utm_content=Copy2_Storyzoo&fbclid=IwA
R3429wfnzw_S-ts7X1wRLwciASqy05-a_AmUiCVbnJ78zCJ_6phHYcdEFo
Je vindt hier verhalen, filmpjes en activiteiten voor groep 1 t/m 8.

Bellenblaas
Wist je dat je ook heel makkelijk zelf een bellenblaas kunt maken? Gebruik
hiervoor een colafles en een sok.
Neem een colafles en laat papa of mama deze doormidden snijden. Gebruik het
gedeelte waar een cirkel omheen staat. Neem vervolgens een oude sok en
bevestig deze aan de onderkant. Dompel de sok in een bakje water met sop en
blazen maar! https://www.facebook.com/watch/?v=1196294030712380
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Hoe snel ben jij?
Speel het kleuren reactiespel. Hoe? Kijk op
https://www.facebook.com/watch/?v=25068086606988
Veel succes!

Magische tekening
Wil je een magische tekening maken: kijk dan eens naar dit filmpje en probeer
het zelf https://www.facebook.com/mayada.islam.1/videos/554303165193389/
Dit is leuk voor groep 1 t/m 8
Zing mee met het nieuwe vrijheidslied
https://www.facebook.com/kinderkleynkoor/videos/543694396284202/?v=5436
94396284202

Jij bent geschiedenis
Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de geschiedenis? Werk dan mee aan een
tijdcapsule! Kijk op
https://www.facebook.com/groups/182819978963352/permalink/62148274176373
8/ en bekijk wat je hiervoor moet doen.

Virtuele uitjes
Via de volgende link vind je 35 leuke tips voor virtuele tours en andere online
uitjes met kinderen.
https://kidseropuit.nl/virtuele-tours-en-online-uitjes-metkinderen/?fbclid=IwAR3XjopjchRM-t-HGkzL8NMXKk9l1ainQhURvQGQpeK6xk0tof5cJWekRI
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