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In deze nieuwsbrief leest u ook hoe juf Marije haar dagen doorbrengt met gezin en werk.
Campagne voor kinderen over het coronavirus
De Nationale Wetenschapsagenda (onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)) doet in samenwerking met het RIVM een mini-campagne voor
kinderen van 8-14 jaar over het coronavirus.
De campagne bestaat voorlopig uit:
> 4 korte animaties: https://www.youtube.com/playlist?list=PLl5rcB6e12qgT9gSsuiSy4--HEfBMotX8
> 2x een vragenuurtje op facebook door 2 wetenschappers, de eerste was op 8 april, de tweede is op
15 april: https://www.facebook.com/events/678908562856357/
De animaties hebben volgens mij wel een goeie toon en zijn heel informatief ingestoken (beetje zoals
het jeugdjournaal).

Post en schoolbrede opdracht
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt ieder gezin op vrijdag post van school. Deze keer een
presentje voor de Pasen i.p.v. de vrijdagmiddagworkshop.
We hopen dat de kinderen
een lekkere cake hebben gemaakt.
De schoolbrede opdracht was deze keer ‘jezelf namaken met takken’. We hopen nog wat foto’s te
ontvangen.

Tekeningen naar Sickengaoord in Wolvega gebracht.

Anouk jarig op 2e paasdag
13 April is Anouk jarig. Afgelopen vrijdag heeft Anouk haar traktatie rondgebracht.
Wat een leuk idee van Anouk. Ook de leerkrachten kregen iets lekkers!
Bedankt Anouk en een hele fijne verjaardag toegewenst.
De meivakantie; 25 april-10 mei
Hopelijk kunnen we na de meivakantie weer aan de slag op school. Op 21 april beslist het
kabinet of de maatregelen gefaseerd worden afgebouwd, of juist verder verlengd moeten
worden.
Als bijlage toegevoegd
• Nieuwsbrief van de bibliotheek; Vooral interessant is de ThuisBieb. Hier kan
iedereen gratis gebruik van maken, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.
•

Tien weetjes over (de week voor) Pasen. Met Pasen ben je vrij en zoek of eet je eitjes. En op
Goede Vrijdag zijn diverse instellingen gesloten. Maar wat betekenen deze feestdagen?
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Tip van de boswachter
"Op zoek naar meer buitenopdrachten voor in
de tuin? Kijk gerust tussen de 100+
natuuropdrachten van NatuurWijs."

Aan het woord……
En alweer is er een week thuiswerken voorbij… Hoe dat hier bij mij thuis gaat?
Ik woon met mijn man en drie dochters (10, 10 en 6 jaar) in Ureterp. Mijn man werkt als
programmeur en kan goed vanuit huis werken. Ook hij heeft wel eens een videovergadering, maar
we kunnen het aardig afstemmen zodat we beide onze “Meets” redelijk ongestoord kunnen doen.
Onze kinderen zitten in groep 7 en groep 3 en hebben zoals alle kinderen een “thuiswerk- weektaak”
van hun juffen. De oudste twee kunnen daar goed mee uit de voeten. Ze zijn gewend aan het werken
met zelfstandige taken en kunnen vlot los. De jongste speelt véél liever dan dat ze met schoolwerk
aan de slag moet. Met haar moet ik dus even samen starten, voordat ik aan mijn “schoolwerk” toe
kom.
Een werkdag voor mij begint ook een vaste structuur te krijgen nu alle hobbels van de digitale
mogelijkheden grotendeels weg zijn. Vanaf 9 uur zit ik achter de laptop te video bellen met de klas.
De middagen bestaan uit het werk van de kinderen bekijken en analyseren, technische hobbels
verhelpen, Meets met collega’s of individuele kinderen. Uit nieuwe weektaken en opdrachten maken
en klaarzetten, voorbereiden voor de volgende dag.. van alles. Heel veel achter de computer dus
deze dagen, zoals zo veel anderen.
Wat vind ik er nu eigenlijk van…. Ik mis de kinderen in de klas. Ik mis dat ik geen ogen, geen
gezichtsuitdrukkingen kan zien bij wat ik uitleg. Ik zie geen lichaamstaal waaruit blijkt dat het
vandaag echt even niet gaat of juist dat er veel energie in een kind zit- en dat moet er uit! Ik mis de
grapjes, ik mis het contact en alle verhalen. Ik snap waarom we thuis moeten blijven en ik ben blij
met de oplossingen die de techniek ons biedt. Ik ben blij dat ik de kinderen in elk geval even kan zien,
dat ik kan zien wat ze gemaakt hebben en ze op die manier toch kan begeleiden. Maar het is
surrogaat en ik kan niet wachten tot we allemaal weer naar school mogen! Blijf gezond, geniet van
het weer buiten en hopelijk, hopelijk, hopelijk allemaal tot heel gauw in de analoge wereld!
Groetjes juf Marije

Tot slot wenst het team iedereen fijne paasdagen toe!
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