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8 april 2020 

AGENDA 

School dicht vanwege 

corona-crisis. 

Mei-vakantie van 27 

april tot en met 8 mei. 

Nieuwsbrief 
 

Beste ouders/ verzorgers,  

Wij vinden het niet leuk dat we jullie al zo lang moeten mis-
sen. 
Gelukkig hebben we nu een manier gevonden om de kin-
deren met hun huiswerk thuis te helpen! 

Op het plastic kaartje staat waar de kinderen kunnen inloggen om  
te videobellen met hun leerkracht. 

Er is ook een stappenplan bijgevoegd. 

Hieronder staat wanneer jouw juf of meester online is: 

Donderdag 9 april  

10.00u  het Wasberenwoud – juf Greetje  

11.00u  de Pinguïnrots – meneer Adrie  

12.00u  de Lammetjeswei – juf Annemiek  

13.00u  de Eendenvijver – juf Joaquina   

14.00u  het Koraalrif – juf Annet   

Vrijdag 10 april 

 10.00u  de Bijenkorf – juf Gerdi 

11.00u  het Pandabos – juf Christel 

13.00u  het Vossenhol – meneer Thomas 
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Juf Celine en juf Christel maakten een leuke woordzoeker  voor het 
Pandabos. 

TI

 
 
 
 
 

VOORJAARSSCHOONMAAK 

In het Pandabos is het erg leeg de afgelopen 
weken. Wij, de juffen, zijn hard aan het werk 
geweest met het maken van huiswerkpakket-
jes voor de kinderen. Ook zijn wij druk met het 
netjes maken van de klas, veel dingen worden 
even gepoetst, kasten worden opgeruimd. Een 
echte voorjaarsschoonmaak! Toch vinden we 
het veel leuker om les te geven en kinderen 
dingen te leren, we hopen dat we jullie gauw 
weer kunnen zien!  
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SLECHT NIEUWS VOOR VOSSEN EN PINGUINS! 
 
Begin maart hebben het  Vossenhol en de Pinguïnrots voor de eerste 
keer een dans geoefend voor het Lef-project. Het was de bedoeling dat 
we veel zouden oefenen . In juni zouden we dan een grote show geven 
op het podium van de Lindenberg. We hadden er veel zin in maar…. Het 
gaat niet door. Vanwege de corona-crisis natuurlijk. Dat vinden we alle-
maal heel, heel erg jammer. 
 
 
 

Ook op de Pinguïnrots is het erg stil. 
Vlak voordat de school dicht ging 
hadden we nog zaadjes geplant. In-
middels zijn het lange sprieten ge-
worden, met een stengel en blaadjes. 
Ik mag niet vergeten ze water te ge-
ven, anders gaan ze allemaal dood. 

Ik hoop dat de school gauw weer 
opengaat! 

Meneer Adrie van de Pinguinrots. 

 
 
 

LANGE SPRIETEN 
POST-IT GAME 

Thuis sporten met juf Sasa 

 

 

Deze week, elke dag een ander 

beweegspel. Maar ook weer lek-

ker sporten. Doen jullie mee?! 

Abonneer je op dit youtube ka-

naal zodat je geen filmpjes mist. 
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VERJAARDAGEN 

In april zijn jarig: 

 

1 april Arevik  

9 april Malina 

16 april Leon 

24 april Nathaniel 

27 april Roulian 

En op 13 mei Emma 

 

 

GEKKE HAREN-DAG 

  

 
 
 

 

 

 

Eind februari vierden we gekke haren dag op school.  

Het was een gezellige dag. We mochten elkaars haren kammen  

en er gel of een kleurtje in doen.  

Daarna deden we 'bloemberg got talent"  

We hebben met de hele klas gedanst op Tante Rita (zie youtube) 

Wat fijn dat we die dag nog een groepsfoto gemaakt hebben!  

Lieve kinderen wij missen jullie! We hopen dat we snel w 

eer een nieuwe groepsfoto kunnen maken.....  

veel liefs van juf Greetje en juf Jill  
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