
 WEEKBRIEF 3 APRIL 2020 

 
● TREFWOORD EN PAASVIERING 
Volgende week leven we, in de Stille Week, naar het Paasfeest toe. De geplande Paasviering 
in de kerk kan nu helaas niet doorgaan en daarom zullen we donderdag met groep 3 t/m 8, 
via de live lessen, een ‘Paasviering’ houden. Voor de kleuters komt er donderdag een filmpje 
in de groepsapp, waarin het Paasverhaal verteld wordt door de juf. Op de Yurlspagina komt 
er ook een link met een filmpje over Pasen, wat u zelf met uw kind(eren) kunt bekijken.  
De Bijbelverhalen in de Stille Week gaan over de leerlingen die steeds meer moeite krijgen 
om met Jezus mee te gaan. Judas wil niet meer en Petrus durft niet meer.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Judas - Lucas 22:1-6 
● Goede Vrijdag en Pasen - Lucas 23 en 24 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● Petrus - Mattheüs 26 
● Goede Vrijdag en Pasen - Mattheüs 28 

 
● THUISONDERWIJS 
De school is al drie weken dicht en van de week hebben we gehoord dat we nog twee weken 
dicht blijven. Dit bericht kwam voor ons, en waarschijnlijk ook voor u, niet als een 
verrassing. Dat neemt niet weg dat het met name voor u als ouders een lastige opgave is: 
de kinderen thuis begeleiden met het schoolwerk, zelf thuiswerken en er niet op uit kunnen.  
Wij hebben hier ontzettend veel bewondering voor en jullie verdienen een groot compliment.  
 
Door de live lessen en de opdrachten voor kleuters onderhouden wij voornamelijk de kennis, 
maar er is nog iets belangrijkers….. Het welzijn van de kinderen. Wij hebben daarom een 
begin gemaakt om ook individueel contact met de kinderen te hebben, door een persoonlijk 
gesprek via een hangout meeting of bij de kleuters door een telefoongesprek.  
Ook voor thuis is het belangrijk om rekening met het welzijn van de kinderen te houden. Het 
kan zijn dat kinderen bang zijn op dit moment. Ze horen niet alleen alles wat er gebeurt, 
maar ze kunnen ook spanning voelen. Wij hebben nog nooit zoiets meegemaakt. In de 
komende weken zult u meer emotie zien ontstaan bij uw kind(eren). Of het nou angst is of 
boosheid of protest, omdat ze niets 'normaals' kunnen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld 
huilbuien of woedeaanvallen krijgen, tegendraads gedrag vertonen of zich meer 
terugtrekken. Dit is normaal en te verwachten onder deze omstandigheden. Waar kinderen 
behoefte aan hebben, is om zich veilig en geliefd te voelen. Het idee hebben dat het allemaal 
goed gaat komen. Speel buiten, wandel, bak pannenkoeken, klieder met verf, speel 
bordspellen, kijk films, experimenteer samen, lees een boek met het hele gezin, etc. Maakt u 
zich alstublieft geen zorgen over het oplopen van een achterstand op school. Alle kinderen 
zitten in hetzelfde schuitje en ze zullen het allemaal wel redden. Als we terug zijn in het 
klaslokaal, gaan we hun koers corrigeren en hen tegemoet komen op hun niveau. 
Als deze vreemde periode afgelopen is, is de mentale gezondheid van uw kind(eren) veel 
belangrijker. Hoe het zich voelt zal veel langer bijblijven dan wat het precies gedaan heeft 
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voor school in deze weken. Wij willen u vragen dit de komende dagen in gedachten te 
houden. Dank u wel! 
Thuisonderwijs lastig? Dit helpt ouders op weg 
 
● KWINK VOOR THUIS 

Tijdens de live lessen richten we ons voornamelijk op de kernvakken: 
(begrijpend)lezen, rekenen, taal/spelling. De lessen van Kwink zijn 
meestal niet geschikt om het via de live lessen te geven. Kwink heeft 
daar een oplossing voor bedacht: Kwink voor thuis. Via de link kunt u 
allerlei lessen, puzzels, animaties, kleurplaten bekijken/downloaden om 
aandacht te besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van uw 
kind(eren). 
 

● VERRASSINGSPAKKETJES 
Nu de kinderen nog twee weken thuisonderwijs moeten volgen hebben we een 
verrassingspakketje voor de kinderen geregeld. Wellicht een leuk idee voor de Paasvakantie 
(vrijdag 10 april t/m maandag 13 april) of voor in de meivakantie (maandag 20 april t/m 
dinsdag 5 mei). Deze verrassingspakketjes kunnen aanstaande donderdag op school 
opgehaald worden. Voor de meeste kinderen zullen er dan ook schriftjes of ander werk 
meegegeven worden, zodat we de komende weken nog aan de slag kunnen. De 
verrassingspakketjes kunnen via onderstaand schema, op het schoolplein of bij de 
nooduitgang opgehaald worden. Het is niet de bedoeling dat u de school binnengaat. 

● Groep 1 en 2: tussen 10.00-11.00 uur 
● Groep 3 t/m 5: tussen 12.00-13.00 uur 
● Groep 6 t/m 8: tussen 13.00-14.00 uur 

 
Als u meerdere kinderen op school heeft, kunt u een tijdstip kiezen die u het best schikt.  
We vragen u om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  
 
● GEEF EEN PRENTENBOEK CADEAU 
De leesbevorderingscampagne ‘Geef een prentenboek cadeau’ 
heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen 
te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de 
jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties 
bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd-en 
prentenboekklassieker voor een klein bedrag beschikbaar te 
stellen. Het prentenboek van dit jaar is: Woeste Willem van 
Ingrid & Dieter Schubert. Vanaf 10 april is het voor €2,50 te 
koop in de boekhandel.  
 
● AGENDA 

Datum Activiteit 

9 april Paasviering (aangepaste vorm) 

10 april  Goede Vrijdag (kinderen vrij) 

13 april  Tweede Paasdag (kinderen vrij) 

20 april t/m 5 mei Meivakantie  (kinderen vrij) 
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https://www.primaonderwijs.nl/nieuws/thuisonderwijs-lastig-dit-helpt-ouders-op-weg?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=PrimaOnderwijs+nieuwsbrief+-+25+mrt
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/kwink-voor-thuis/

