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We versturen deze nieuwsbrief/lesbrief via Parro, de mail en zetten het op de
website van de school.
SAMEN STERK!

6 april 2020
Vrijdag 10 april: Goede
vrijdag, geen schooldag
Maandag 13 april: 2e
paasdag geen
schooldag.

Van vele ouders krijgen we complimenten voor het harde werken, de
duidelijke weektaken en het proberen een balans te vinden tussen school en
thuiswerken. Dat doet ons goed.
Via deze weg wil ik ook alle teamleden bedanken voor hun grote inzet.
Iedereen probeert thuis en werk te combineren. Niet alleen de leerlingen
werken thuis, ook de leerkrachten werken thuis. Dat is zoals we ook van u
horen soms best lastig.
Als directeur ben ik trots op dit geweldige team! Maar ook op u, hoe u uw
kinderen helpt en er samen thuis het beste van maakt!
Samen zijn we sterk!
Hartelijke groet, Anita Beving, directeur
SCHOOLWERK
Zoals afgelopen week al in onze nieuwsbrief stond, geven we elke vrijdag een
weektaak aan de groepen 3-8. We beseffen dat het in de thuissituatie moeilijk
is om schoolwerk te doen, maar wij vinden het wel belangrijk dat kinderen nu
de taken van de weektaak gaan maken. De leerkrachten kunnen zien wat
kinderen hebben gedaan en als we ons zorgen over maken zullen we contact
opnemen met u.
Ook de stagiaires gaan lessen voorbereiden die op de nieuwe weektaken
terecht zullen komen of in de algemene nieuwsbrief. Zij gaan aan de slag met
de WO-vakken, zoals geschiedenis, natuur en met de creatieve vakken zoals
tekenen, drama en muziek.

1

Nr.6

KRINGGESPREK/VRAGENUURTJE GOOGLE MEET

Elke donderdag is er een kringgesprek/vragenuurtje voor de kinderen. Dit is
bedoeld om onderling even bij te kletsen en er kunnen vragen gesteld worden. Dit
hebben we tot nu toe via Parro gedaan. Vanaf donderdag willen we videobellen.
Dit is een stuk persoonlijker en makkelijker voor de kinderen. Hieronder ziet u een
link naar een instructiefilmpje over Google Meet en een stappenplan.
Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=s91UcazlSm8

Stappenplan Google Meet:
Stap 1
Ga naar www.zuluconnect.net en log je in.
Stap 2
Klik de snelkoppeling Google Classroom aan.

Stap 3
Rechts bovenin de hoek zie je 9 zwarte stipjes. Dit zijn de Google apps. Klik dit
aan.

Stap 4
Je kiest de app: Meet. Klik dit aan.

Stap 5
Klik op: Vergadering starten of deelnemen aan een vergadering.
Stap 6
Voer de naam/code in die je van je juf of meester gekregen hebt.
Stap 7
Klik op deelnemen en zet je microfoon en camera aan.
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GOEDE VRIJDAG EN 2 E PAASDAG
In onze weektaken houden we rekening met de vakantiedagen. De
leerkrachten zijn op die dagen ook niet bereikbaar en hebben ook een vrije
dag.
Deze week is er geen school op Goede vrijdag 10 april en aansluitend
maandag 13 april, 2e paasdag. Die 2 dagen is er geen schoolwerk in de
planning opgenomen.
U ontvangt de weektaak voor volgende week op donderdag 9 april. Op
dinsdag 14 april ontvangt u de algemene nieuwsbrief.

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
Ondanks de coronacrisis blijven sommige dingen ook gewoon doorgaan. Zo
zijn we alweer bezig met de formatie voor het volgende schooljaar.
Heeft u uw zoontje of dochtertje van 3 nog niet aangemeld, dan vragen wij u
dit zo snel mogelijk te doen. Daar kunnen we dan in de nieuwe formatie
rekening mee houden.
Misschien weet u van uw buren, vrienden of kennissen die een kindje van 3
hebben dat deze nog niet is aangemeld. Wij begrijpen dat dit in deze tijd wel
eens vergeten kan worden. Wilt u die mensen attenderen op de mogelijkheid
dat ze hun zoon/dochter nu gewoon kunnen aanmelden? U kunt dat doen bij
juf Anita. (a.beving@bijeen-hoogeveen.nl). Het inschrijfformulier staat ook op
de website.

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.
Op www.wijzeroverdebasisschool.nl staan leuke sommen-kleurplaten. Dus
kleuren en rekenen in één opdracht 😊 Verder vindt u hier goede werkbladen
voor rekenen en spelling.
Op het Youtube kanaal Leukitem staan workshops over het maken van kunst.
Leuke kunstlessen voor alle leeftijden! En makkelijk om thuis uit te proberen!
Ook staan er op https://ontdekscala.nl/nieuws/ leuke lessen over theater,
tussendoortjes, muziek en dans.
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Paaseieren zoeken
Vraag of iemand paaseieren in huis of in de tuin wil verstoppen zodat jij ze kan
zoeken. Let op! Niet vergeten waar ze verstopt liggen andes heb je met Pasen
geen lekkere eitjes om te eten.
Geen eitjes in huis? Je kan natuurlijk ook iets anders laten verstoppen en
opzoeken.

Paasknutsel
Heb je een eenzame sok in je la liggen? Maak hier een schattig konijntje van
via de volgende link:
https://radio2.be/aha/eenzame-sok-wordt-schattig-konijntje

Elke dag een uitdaging?
Je hebt hier wel Facebook voor nodig.
Ga naar https://www.facebook.com/leerchallenge/ Op deze pagina komen
verschillende challenges online die kinderen kunnen doen.
Je kan de challenges ook vinden via https://www.lerenvanatotz.nl/ , maar
dan moet je zelf even zoeken.

Naar de dierentuin🎥🐒
Ook hier heb je Facebook voor nodig.
De komende 3 weken zal er op elke maandag, woensdag en vrijdag om 11 uur
een nieuwe live-video op de facebook pagina verschijnen waarin ze jullie
meenemen naar de verschillende dieren in het park!
Heb jij al een leuke vraag? Laat hem achter in de reacties onder dit bericht en
wie weet wordt jouw vraag al beantwoord in de uitzending van morgen!
Ga naar https://www.facebook.com/aquazooleeuwarden/ om mee te kijken.

Bouw je eigen droomhuis en win!
Op deze site vind je alles wat je moet doen!
https://www.facebook.com/hoogeveensaannemersbedrijf
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Stoepkrijt challange:
Doen jullie kinderen al mee aan de stoepkrijt challenge? Maak met stoepkrijt
mooie straatschilderijen om jullie buurt op te fleuren. Je kunt natuurlijk ook
stoepkrijt tekeningen maken voor het huis van je opa en oma, een
verzorgingstehuis. Maken jullie een foto van jullie mooie kunstwerk?
Educatieve Schooltv
Om een helpende hand te bieden zullen er vanaf maandag 6 april iedere werkdag
tussen 9.00 en 12.00 uur educatieve Schooltv programma’s uitgezonden worden
op het themakanaal NPO Zappelin extra. Dit themakanaal is in het basispakket te
zien bij Ziggo op kanaal 311, KPN op kanaal 58 en T-mobile op kanaal 195.
De doordeweekse programmering:
09.00 tot 09.30 uur: groep 1 en 2
09.30 tot 10.00 uur: groep 3 en 4
10.00 tot 11.00 uur: groep 5 en 6
11.00 tot 12.00 uur: groep 7 en 8

75 jaar Bevrijding.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Het was de
bedoeling dit groots te vieren in Nederland, maar helaas... Het loopt allemaal
anders. Alle bevrijdingsfestivals zijn afgelast en de Dodenherdenking in
Amsterdam, op 4 mei, zal zonder publiek worden gehouden.
Deze week 75 jaar geleden werd Hoogeveen bevrijd en werden de Duitsers
verjaagd. Wil je graag iets meer weten over de bevrijding van Hoogeveen, dan
kun je de onderstaande linkjes hiervoor gebruiken.
http://www.hollandscheveld.nl/content_images/lesbriefbevrijding.pdf
http://www.hollandscheveld.nl/content_images/lesstolperhgv.pdf
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