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  STEEDS MEER MAATWERK 

De leerkrachten hebben wekelijks met ieder kind een contactmoment 

via videobellen. Daarnaast staat er een klassengesprek gepland. 

Mocht er behoefte zijn aan meer contact, geef dit dan vooral aan bij de 

leerkracht.  

Door aanpassingen naar aanleiding van bovengenoemde signalen 

kunnen dus verschillen ontstaan per jaargroep. De ene groep heeft 

meer behoefte om elkaar te spreken dan de andere bijvoorbeeld. 

Ook wanneer de weektaak als te veel of juist te weinig wordt ervaren 

kun je dit bij de leerkracht aangeven. We proberen maatwerk te leveren 

aan de behoefte van alle kinderen en ouders. 

Naast de mogelijkheden voor videobellen/mailen met de leerkracht 

blijft het dagelijkse beluurtje tussen 9.00 en 10.00 uur ook bestaan   

0529- 401369. Zo hopen we iedereen zo goed mogelijk te helpen.  

Bij dringende vragen is juf Marja 0641353550 (tussen 7.00 uur en 

21.00 uur) beschikbaar.   

Groeten team De Kubus 

De bibliotheek heeft een 

app met 100 gratis e-

books voor volwassenen 

en kinderen! Hij is gratis 

te downloaden.   

https://www.onlinebibli

otheek.nl/e-

books/thuisbieb.html  

https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb.html
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 ROOS MARIJN IS GEBOREN! 

Na een zwangerschap van 42 weken zijn juf Christiane en Stein 

zaterdag 4 april trotse ouders geworden van Roos Marijn! Roos Marijn 

is na een voorspoedige bevalling in het ziekenhuis geboren met een 

gewicht van 4140 gram. Juf Christiane en Roos Marijn mochten 

dezelfde avond alweer naar huis waar ze nu heerlijk aan het genieten 

zijn van Roos Marijn en grote zus Tess! Ze maken het allemaal goed. 

 

 CORONA KLETSPOT 

We maken een hele speciale tijd mee. Om deze tijd niet te vergeten, maar ook 

omdat we willen dat jullie je vragen en gedachten kunnen delen met je vader, 

moeder en/of verzorger hebben we wat bedacht. Maak een corona kletspot!  

In de bijlage vind je allemaal vragen. Print ze uit, knip ze los en doe ze in een 

pot. Plak de label die er ook bij zit op de pot. Nu heb je een pot met allemaal vragen 

over hoe we nu leven, wat je doet, wat je mee maakt en waar je van houdt.   

Je kunt samen met bekenden die vragen bekijken en beantwoorden. Je antwoord 

kan je onder de vraag schrijven als je dat wilt. Of je kunt een tekening maken bij de 

vraag op de achterkant. Sommige vragen zij niet voor jou van toepassing (bijv. over 

je verjaardag). Je kiest zelf welke vragen je erin doet en welke niet. Er zitten ook 

lege kaartjes bij, zodat je zelf nog iets erbij kunt bedenken.  

Omdat dit zo’n bijzondere tijd is, is het wel leuk om er een mooie herinnering van te maken. Wanneer jij een oude 

opa of oma bent kan je je antwoorden er nog eens bij pakken. Je kunt nu met behulp van de vragen bijvoorbeeld 

je eigen verhaal gaan vertellen. Schrijf dit in een dagboek of maak een (strip)verhaal. Je kan een vlog maken, een 

fotoboek of iets anders creatiefs! Of je schrijft of tekent je antwoord op het kaartje 😉 Je kan ook kleine foto’s van 

leuke momenten in de pot stoppen. Kies iets wat jou leuk lijkt om zo je eigen verhaal te vertellen.   

Wanneer je het leuk vindt mag je dat natuurlijk met ons delen!  

In de bijlage zit ook een boekje met een verhaal over deze tijd voor de jongere kinderen.  Als u het boekje print, 

dan kan het kind bij elke bladzijde een mooie tekening maken. Als u het boekje bewaart, heeft u misschien een 

mooie herinnering aan deze gekke tijd. 

Nieuwsberichtjes 
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 PASEN 

Dit weekend is het Pasen. Normaal besteden wij hier op school aandacht aan door het Paasverhaal te vertellen 

en het samen te vieren met de hele school tijdens de Paasviering. Om toch wat aandacht te kunnen besteden 

aan Pasen, hebben we een aantal suggesties:  

Verhaal om voor te lezen:  

https://www.slideshare.net/PFMSW/pasen     

Het paasverhaal als filmpje:  

https://www.opkijken.nl/het-paasverhaal-2   

Pasen met de zandtovenaar:  

https://www.npostart.nl/pasen-met-de-

zandtovenaar/01-04-2018/KN_1697975  

  

https://www.slideshare.net/PFMSW/pasen
https://www.opkijken.nl/het-paasverhaal-2
https://www.npostart.nl/pasen-met-de-zandtovenaar/01-04-2018/KN_1697975
https://www.npostart.nl/pasen-met-de-zandtovenaar/01-04-2018/KN_1697975
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Lieve jongens en meisjes,  

Ik vind het super gezellig dat videobellen met jullie. Super leuk ook dat jullie dingen laten zien die je gemaakt 

hebt of gedaan hebt! Het videobellen met de klas vind ik ook heel leuk! Kunnen we elkaar toch nog een beetje 

zien. Zijn jullie ook lekker aan het genieten van het mooie weertje? Ik wel! Ik ga veel met mijn laptop buiten 

werken of even een rondje wandelen. Ben je maandag aan de beurt met videobellen, dan gaat dit niet door omdat 

het pasen is. Wil je toch met mij bellen? Stuur dan even een berichtje. Dan maken we een nieuwe afspraak.  

Liefs juf Kirstie  

Kleuren op nummer  

In het nieuwe boekje zitten een aantal kleurplaten waarbij de kinderen moeten kleuren op nummer. Nu is het 

boekje per ongeluk in zwart-wit geprint, waardoor de kleuren weg zijn. De goede kleuren zijn te vinden op:   

https://meestersander.nl/2020/03/18/kleuren-op-nummer-voor-kleuters-thuis-onderwijs-tips/  

Tekening maken bij verhaaltje  

Ik had als opdracht in het boekje zitten dat de kinderen een tekening maken bij het verhaaltje van kolletje op de 

voorleeshoek. Nu is de voorleeshoek niet meer gratis toegankelijk. De opdracht kan je nog wel doen. De opdracht 

kan namelijk bij elk boek of verhaal! Op internet zijn ook veel luisterboeken te vinden.   

Bewegend leren  

In de klas gaan wij heel vaak cijfers/vormen/letters joggen. De kinderen vinden dit een groot succes. Meester 

Sander heeft nu hier filmpjes voor gemaakt voor thuis. Er zijn zelfs speciale filmpjes voor Pasen! Heel leuk om 

een keer te proberen. De filmpjes van Pasen staan onder aan de blog.   

https://meestersander.nl/2020/03/23/oefen-met-rijmen-het-herkennen-van-kleuren-en-vormen-en-de-cijfers-

bewegend-leren-met-meester-sander/  

Buiten leren  

Nu het steeds mooier weer wordt, is buiten leren ook een heel leuk idee! In de blog van de Kleuteruniversiteit 

vind je heel erg veel tips.   

https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/04/tips-voor-thuis-buiten-leren-en-spelen/  

 

Groep 1-2 

https://meestersander.nl/2020/03/18/kleuren-op-nummer-voor-kleuters-thuis-onderwijs-tips/
https://meestersander.nl/2020/03/23/oefen-met-rijmen-het-herkennen-van-kleuren-en-vormen-en-de-cijfers-bewegend-leren-met-meester-sander/
https://meestersander.nl/2020/03/23/oefen-met-rijmen-het-herkennen-van-kleuren-en-vormen-en-de-cijfers-bewegend-leren-met-meester-sander/
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/04/tips-voor-thuis-buiten-leren-en-spelen/
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Hallo groep 3/4,   
  
Ik vind het super leuk om jullie te spreken via videobellen en ook het groepsgesprek 
vind ik erg leuk!   
Hopelijk genieten jullie daar ook van. Verder blijft het een beetje raar jullie zo via 
filmpjes les te geven. Maar ik vind het wel fijn dat ik jullie op die manier toch een 
beetje uitleg kan geven.   
  
Het is steeds mooi weer, dus ik ben veel buiten aan het wandelen of fietsen en ik eet 
vaak buiten in het zonnetje. Dat vind ik echt heel fijn om te doen.  
  
Aankomend weekend heb je lekker lang vrij, namelijk vrijdag en maandag ook! Ik wens 
jullie veel plezier, hopelijk verstopt de paashaas wat eitjes in je tuin!   
  
Tot volgende week,  
Juf Marjolein  
  

  

Groep 3-4 
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Lieve leerlingen van groep 5-6,  

Allereerst hopen wij dat jullie allemaal nog fris, fruitig en gezond zijn! Daarnaast 

hopen wij dat jullie de eerste dagen met de nieuwe weektaak goed zijn 

doorgekomen. Het is prachtig weer deze week, en zoals jullie kunnen zien kan ik 

dat goed combineren met mijn werk/ school! Wie van jullie heeft ook buiten 

gewerkt of gelezen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ook meester Harald zit af en toe lekker in de 

tuin te werken. Hij krijgt dan gezelschap van zijn poes Lotje en hond Joske. Gezellig hoor.   
 

Ook wil ik jullie via deze weg een creatieve uitdaging bieden. In de herfst hebben wij een 

tekening gemaakt met allemaal hokjes, ofwel, een kubistische tekening. Nu zou ik jullie 

willen uitdagen er eentje te maken voor de lente, zoals ik hieronder heb gedaan! Wees 

creatief, je kunt allemaal tinten groen gebruiken zoals ik heb gedaan, maar je kunt er 

bijvoorbeeld ook voor kiezen om lichte kleuren (die passen bij de lente) te gebruiken. Ik 

ben heel benieuwd naar de resultaten!  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Tot slot, denken jullie aan het halve uurtje lezen per dag? Dit kan nu lekker buiten in 

het zonnetje!   
 

Groetjes,  

Meester Harald en meester Wouter.  

  

Groep 5-6 
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Lieve groep 7-8,  

 

 

Wat is het leuk om jullie te zien tijdens het 

videobellen, eventjes alleen; of met de hele 

groep. Dit vind ik heel gezellig! Wel 

even puzzelen soms met iedereen die wel 

wat wil vertellen of juist met de microfoons 

op stil. Leuk dat sommige van 

jullie hangouts nu ook gebruiken om zelf 

met elkaar te chatten of te bellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hoor dat jullie de nieuwe weektaak fijner 

vinden dan de vorige. Lekker uit je eigen 

boeken werken en weer nieuwe dingen 

leren, dit vind ik fijn om te horen.   

 

Zelf ben ik druk bezig met bakken en koken, 

om voor maandag (Tweede Paasdag) wat 

lekkers op tafel te zetten.   

Ik ben dus zelf druk bezig met recepten 

(begrijpend lezen) en verhoudingen 

(rekenen). Spannend, maar wel heel leuk! Ik 

zal zelf niet zoveel van dit alles mogen eten, 

want ik ben deze week weer gestart bij mijn 

personal trainer. Via Skype volg ik dan 

trainingen, best grappig!  

Nu een lekker lang weekend, met heerlijk 

weer. Smeer je in met zonnebrand en ga 

lekker naar buiten, geniet er maar van!   

 

 

Lieve groet,  

Juf Manon  

  
  
 

Groep 7-8 
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 LEKKER SPORTEN! 

Ludios is een sportaanbieder die samenwerkt met verschillende kinderopvangen en basisscholen. Om de 

verveling bij kinderen van het vele thuiszitten tegen te gaan bieden zij geheel vrijwillig sport-en-spelactiviteiten 

aan voor thuis!  

Dit doen zij door online video’s aan te bieden (elke dag om 10:00!) waarin de pedagogisch sportinstructeurs 

kinderen laten zien hoe je thuis op een gemakkelijke manier sport- en spelactiviteiten onderneemt. Denk aan 

bootcamps, minigames en coördinatiespellen.  

De video’s zijn te vinden op hun website, nieuwe YouTubekanaal, Facebook en Instagram.   

Website: https://www.ludios.nl/online  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpHiYUNk9Do9RaixCd1R1bw   

Facebook: https://www.facebook.com/Ludios-Online-107145954254971/  

Instagram: https://www.instagram.com/ludios.online/  

 

 

Ideeën om te doen 

https://www.ludios.nl/online
https://www.youtube.com/channel/UCpHiYUNk9Do9RaixCd1R1bw
https://www.facebook.com/Ludios-Online-107145954254971/
https://www.instagram.com/ludios.online/

