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We versturen deze nieuwsbrief/lesbrief via Parro, de mail en we zetten deze op de
website van de school.
SAMEN ZIJN WE STERKER!
We zitten alweer in de 5e week van de corona-lockdown van de scholen. En we hebben
thuis in vele gevallen allemaal een eigen manier van werken ontwikkeld. Maar we merken
de beperkingen overal. We kunnen niet samen boodschappen doen, even kleren kopen of
naar de bibliotheek gaan.
We gaan niet op visite, niet naar opa en oma en ook niet naar de sportclub. Dat zijn de
beperkingen van deze Corona crisis en die zijn niet leuk. Toch is het nodig om ervoor te
zorgen dat we samen het virus onder controle krijgen. Samen moeten we sterk zijn en
elkaar zo goed mogelijk helpen om door deze tijd te komen.
We proberen in deze nieuwbrief u ook te voorzien van tips en activiteiten waarmee u
samen deze tijd doorkomt. Als u hulp nodig heeft (niet voldoende eten kunnen kopen, ICT
problemen, opvoeding, ontwikkeling), dan vragen we u dit aan te geven bij de leerkracht.
Als school staan wij in contact met veel instanties en met de gemeente, als wij u niet
kunnen helpen dan zoeken wij hulp voor u!
Samen zijn we sterker!
Hartelijke groet, Anita Beving, directeur

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.
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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.
100 e-books voor het hele gezin
In de ThuisBieb-app staan 100 e-books voor het hele gezin. De app is toegankelijk voor
iedereen. Dus ook als u geen lid bent van de Bibliotheek! De ThuisBieb-app is in elk geval
beschikbaar tot en met 10 mei. Kijk voor meer informatie op
www.jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb
Kunstlessen voor alle leeftijden
Op https://www.grotebroer.com/lesopdrachten-voor-thuisonderwijs/ De opdrachten zijn
écht gericht op de gezinssituatie. Elke opdracht is geschikt voor de onder-, midden- en
bovenbouw. Het hele gezin kan er tegelijkertijd mee aan de slag!

Ontdek thuis de wereld om je heen
Ontdek thuis de wereld om je heen met het thuismuseum van NEMO.
Via ‘wist-je-dat', ‘doe-het-zelf’ en ‘test-jezelf’ staat de website van NEMO vol boordevol
leuke weetjes en experimenten die je thuis kunt doen.
Maak zelf een hagelslagzuiger of een bruisbal, wek energie op uit citroenen of meet je
reactiesnelheid. Buig je over vragen als “waarom klinkt je eigen stem raar?”
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/

35 tips voor virtuele tours en andere online uitjes met kinderen
Neem eens een kijkje op:
https://kidseropuit.nl/virtuele-tours-en-online-uitjes-metkinderen/?fbclid=IwAR1R6gWvoJSN-V-qtorcvXqi97TOKFbhfgoVuy_u_lqFOmSsL9q7j1inA8

Tafelsommen hinkelen (groep 5,6,7,8)
Ga op de stoep staan en teken een cirkel om je zelf heen.
Hierom heen schrijf je de getallen 1 t/m 9.
Spring nu op 2 getallen en noem de keer som met het antwoord.
Misschien dat papa of mama kan zeggen of het antwoord klopt.
Je kan er ook een leuk hinkelspel van maken. Kijk dan eerst naar het volgende filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=MbkqOLOyh7s&feature=youtu.be

Optels en aftreksommen hinkelen (groep 4)
Bovenstaande kan natuurlijk ook met plus- en minsommen. Ga in de cirkel staan, spring
op 2 getallen en een plus of minsom.
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Koningsspelen thuis (alle groepen)
Omdat de koningsspelen dit jaar allemaal op school kan plaatsvinden, vind je hier een
'thuis-koningsspelen' versie. Zo kan er toch nog een beetje gespeeld en gefeest worden!
https://drive.google.com/file/d/1y2M4bzQmMfAAU04PIJjfSPpNrHM84ocm/view?fbclid=I
wAR0RyQ2Pc8aJEEJnkbamggonVIE8aTxYyTFOztRe24tE_wjKHr7z92eYGBk

Knikkerbaan (alle groepen)
Maak een knikkerbaan van lege wc rolletjes. Je mag een schaar en
plakband gebruiken. Je kunt dit op een plat vlak laten maken, maar
natuurlijk ook tegen bijvoorbeeld een deur aan. Het leuke is hierbij
dat je in 3D kunnen werken. Je moeten experimenteren met wat
werkt en ontdek op welke manier je makkelijk een knikkerbaan
kunt maken.
Als je de knikkerbaan uitprobeert, stuur je dan een foto naar je juf
of meester?
Niet genoeg toiletrolletjes? Spaar ze op en maak de knikkerbaan in de vakantie.
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