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  GAAN DE SCHOLEN OPEN? 

In afwachting van de volgende persconferentie op 21 april, bepalen we 

onze plannen ten aanzien van het onderwijs. Zowel het team als het 

bestuur van Catent is al wel aan het nadenken over mogelijke 

scenario’s en de haalbaarheid daarvan.  

Zodra hier meer nieuws over is hoort u het uiteraard van ons. 

Tot die tijd blijven we doorgaan zoals we nu doen. Blijf dus gebruik 

maken van de mogelijkheden om contact te leggen en geef aan waar 

behoefte aan is.   

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 

 

Groene vingers! 

 
Natuur en Milieu Overijssel heeft tips 

voor groente kweken en 

natuuropdrachten die de kinderen 

buiten kunnen doen. 

https://www.nmeoverijssel.nl/tips-

voor-nme-op-afstand/ 

  

Elke woensdag geeft Waterschap 

Drents Overijsselse Delta online een 

waterles! Via proefjes, games, 

video's en creatieve lessen thuis kun 

je zelf dingen uitvinden. 

www.wdodelta.nl/waterleswoensdag 

  

Aanstaand weekend, op zaterdag 18 

en zondag 19 april 2020 vindt de 

jaarlijkse bijentelling plaats. Kom in 

actie voor de wilde bij en tel een half 

uurtje mee. 

https://www.nationalebijentelling.nl/ 

 

https://www.nmeoverijssel.nl/tips-voor-nme-op-afstand/
https://www.nmeoverijssel.nl/tips-voor-nme-op-afstand/
http://www.wdodelta.nl/waterleswoensdag
https://www.nationalebijentelling.nl/
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 KOM VAN DAT DAK AF! 

We krijgen signalen dat er met regelmaat kinderen op het dak van de Elshof en onze 

school zitten. Ook basisschoolleerlingen. Dat is normaliter al gevaarlijk en absoluut 

niet de bedoeling maar in deze tijd waarbij er minder toezicht en eventuele hulp is 

helemaal. Daarnaast hebben we afgelopen maanden al meerdere lekkages gehad, 

laten we voorkomen dat dit er meer worden.  

 

 

 KONINGSSPELEN 

Vandaag (17 april) zouden we de Koningsspelen op school vieren. Nu gaat dat helaas niet door, maar we hebben 

wel een Koningsspelen voor thuis!  Deze kan je op Koningsdag spelen, maar natuurlijk ook op andere dagen.  

Voor deze dag heeft Kinderen voor Kinderen iets leuks gemaakt: een medley van alle liedjes van de 

Koningsspelen van de afgelopen jaren.  

Op de volgende link is de medley van o.a. Hupsakee, Fitlala en de 

Pasapas te bekijken: 

 https://www.youtube.com/watch?v=iBxz3ukKraY&feature=youtu.be  

De spelletjes vind je op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief. 

Veel plezier! 

  DE WANDEL3DAAGSE VAN DALFSEN KOMT TE VERVALLEN 

Door de Coronamaatregelen en de aankondiging van de overheid om na de meivakantie wellicht te starten met 

een kleine verruiming van de intelligente lockdown, wordt de organisatie van de wandel3daagse onmogelijk.  

Natuurlijk gaan zij er in 2021 een mooi evenement van maken. Dan staat de wandel3daagse gepland op 

woensdag 9 juni, donderdag 10 juni en vrijdag 11 juni 2021. Noteer de nieuwe data vast in de agenda.  

  

 

  

Nieuwsberichtjes 
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Lieve jongens en meisjes, 

Ik mis jullie steeds meer! Gelukkig klets ik met jullie als we aan het videobellen zijn. Ik vind het ook heel erg 

leuk om een spelletje te doen met jullie als we met de hele klas videobellen! Ik krijg ook nog steeds lieve post 

en berichtjes via de mail. Super leuk om te zien wat jullie allemaal doen! 

Taart opdracht 

Deze week zat in jullie boekje een opdracht om een taart te maken. Dit mocht een echte taart zijn, maar ook 

een zandtaart, een geknutselde taart enz. De taart met aardbeien en slagroom is van Sven, de cakejes en de 

paastaart zijn van Duèn.  

Ik kon natuurlijk niet achterblijven. Ik heb een lekkere aardbeientaart gemaakt!  

Moet je kijken wat een lekkere taarten: 

 

Apps 

Ik krijg van ouders de vraag of er nog meer leuke digitale apps zijn voor kinderen. Op www.kleuteridee.nl vind je 

bij het onderdeel digibord veel site’s/apps die geschikt zijn voor de kleuters. https://kleuteridee.nl/digibord-

taal/ 

Ook op de site www.kleutersdigitaal.nl is veel te vinden.  

Groetjes juf Kirstie 

 

Groep 1-2 

http://www.kleuteridee.nl/
https://kleuteridee.nl/digibord-taal/
https://kleuteridee.nl/digibord-taal/
http://www.kleutersdigitaal.nl/
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 Hallo groep 3-4,  

 

Hopelijk hebben jullie afgelopen weekend ook zo van het weer 

genoten.  

Ik ben zelfs een klein beetje verbrand. Dit weekend wordt het ook 

weer mooi weer, dus ik zal me goed insmeren ;).  

Ik vind het nog steeds heel erg leuk dat we videobellen. Ook het 

klassengesprek vind ik erg leuk. Verder ben ik blij dat ik sommigen 

van jullie kan helpen met lezen of rekenen. Hopelijk kan dat snel 

weer op school. 

Aanstaande dinsdag horen we van de minister of de scholen weer open mogen en welke 

andere maatregelen na de meivakantie blijven gelden. Ik ben daar erg benieuwd naar en ik 

hoop natuurlijk jullie allemaal snel weer te kunnen zien.  

Komende week is alweer de laatste week voor je lekker meivakantie hebt. Ook al zal het een beetje een rare 

vakantie zijn ik hoop toch dat jullie leuke plannetjes hebben gemaakt!  

Nog een weekje hard aan school werken dus! En dan lekker vakantie!  

Een heel fijn weekend en tot maandag (of dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag) 

 

Groetjes, 

Juf Marjolein  

 

 

 

Groep 3-4 
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Hoi groep 5-6! 

Wij hopen dat jullie allemaal een fijn Paasweekend hebben gehad en lekker hebben genoten van het mooie 

weer! 

Deze week hebben wij voor het eerst met de klassen apart een videogesprek gevoerd. Wij vonden het een 

succes! Volgende week gaat meester Wouter met groep 6 wat leuke spelletjes doen tijdens het gesprek.  

Ik vind het erg goed om te zien dat jullie met vragen komen als jullie iets niet snappen. Onze complimenten! Zo 

kunnen wij jullie zo goed mogelijk helpen. Ga zo door! 

Volgende week dinsdag horen we van de minister-president of de scholen weer open mogen na de meivakantie 

en of de maatregelen nog langer gelden of aangepast gaan worden. Wij zijn in elk geval erg benieuwd wat er 

gaat gebeuren. We hopen jullie zo snel mogelijk in goede gezondheid weer te kunnen zien! 

Wij hebben van jullie mooie creaties gekregen voor Juf Christiane. Hieronder zie je hoe het geworden is! 

Alvast een heel fijn weekend gewenst en tot gauw! 

Groeten, 

Meester Harald en meester Wouter.  

 

 

  

Groep 5-6 
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Lieve groep 7-8, 

 

Wat mis ik jullie! Gelukkig kunnen we videobellen, maar toch is 

dat wel anders dan gezellig met elkaar in ons klaslokaal zitten. 

Ik vond het groepsbellen deze week erg gezellig, ook het bingo-

spel vond ik een succes. Maken jullie alvast kaarten voor 

volgende week dinsdag?  

Groep 8: gek verhaal, anders waren we nu klaar met de 

eindcito en hadden we vandaag met de hele school de 

Koningsspelen.. Gek hè? Bij deze nieuwsbrief zit een formulier 

met allemaal konings-spellen die je zelf thuis kunt doen, zo 

blijven we actief en heb je wat leuks om te doen rondom 

Koningsdag!  

Verder horen ook vaak Oud-Hollandse spelletjes bij 

Koningsdag; hier een aantal ideeën voor thuis: 

- Koekhappen  

- Spijkerpoepen 

- Snoephappen  

- Touwtrekken  

- Sjoelen 

- Blikgooien 

Zelf zit ik veel in de tuin; vooral ’s avonds met de 

vuurton aan, sport ik veel en vind ik het leuk om 

nieuwe recepten uit te proberen om te koken. Tot volgende week! 

Juf Manon 

 

 

 

 

  
  
 

 

Groep 7-8 
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Ideeën om te doen 


