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Nr. 14 Dinsdag 16 februari 2021 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Wat was het vorige week fijn om de kinderen en jullie als ouders weer in/bij school te zien. 

Het was even wennen aan de nieuwe corona regels (mondkapje op in school en groepen 

gescheiden houden), maar we zijn ondertussen al aardig gewend en het loopt steeds vlotter.  

 

In het kader van de groepen gescheiden houden is het fijn als jullie er, samen met ons, alert 

op willen zijn dat kinderen bij het naar huis gaan niet heen en weer blijven lopen bij de 

oversteekplaats om bijvoorbeeld een speelafspraak te maken.  

 

Verder kan het de komende tijd voorkomen dat kinderen vanwege corona gerelateerde 

klachten thuis moeten blijven. In het schema hieronder staat per groep wat ze dan thuis 

kunnen doen. 

 
Groep Schoolwerk Opmerkingen Werkdagen collega’s 

Groep 1/2 
 

Voorlezen. 

Gezelschapsspelletjes 

waarbij ze moeten 

tellen/telspelletjes. De 

kinderen kunnen ook op 

de Padlet inloggen en 

daar werkjes van doen. Er 

is een nieuwe 

thuiswerkpadlet in de 

maak. Via de Padlet 

kunnen ze daarnaast op 

Basispoort en daar klikken 

op Wereld in Getallen en 

Schatkist. 

 
 

Ma, di, wo: Carmen 
Do, vr: Gerrie  

Groep 2/3 Ouders kunnen bij de 
leerkracht een pakketje 
ophalen. Dit bestaat uit 

een blad waarop staat wat 
de kinderen kunnen doen 
+ de benodigde lees- en 
werkboeken. 

Veel lezen is belangrijk Ma, di: Martine 
Wo, do, vr: Inge 

Groep  

4 t/m 8 

De kinderen loggen thuis 

in op MOO (dit doen ze 
dagelijks en kunnen ze 
zelf). Daar vinden ze de 
taakbrief (tegel Google 
Classroom) en de digitale 
programma’s die ze nodig 
hebben. 

Indien nodig zal de 
leerkracht aangeven dat 
er een pakketje 
opgehaald kan worden 
met daarin benodigde 
(werk)boeken. 
 

 

 Groep 4: 

Ma, wo: Thomas 
Di: Gerrie 
Do, vr: Anneloes 
 
Groep 5: 
Ma, di, wo: Thea 
Do, vr: Ellis 

 
Groep 6: 
Alle dagen juf Joyce 
 
Groep 7/8: 
Ma, vr: Wia en Ramon 
Di: Wia 

Wo, do: Ramon 

 

Kinderen (of ouders) die vragen hebben over de lesstof kunnen mailen met de leerkracht die 

op die dag werkt. De leerkracht probeert deze vragen na schooltijd te beantwoorden. 
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Vreedzame school 

Vorige week mochten we gelukkig weer allemaal naar school. Al vertellend hebben veel 

kinderen genoemd dat we juist elkaar zo hebben gemist. De kinderen en leerkrachten hebben 

ervaren hoe belangrijk we de gewone dagelijkse omgang met elkaar vinden. Dit komt zo goed 

naar voren in het blok van de Vreedzame School lessen waar we nu aan werken. 

 

Blok 4: We hebben hart voor elkaar 

Op school willen we dat het voor iedereen veilig en prettig is in de groep en we met respect 

met elkaar omgaan. Gevoelens benoemen en zich verplaatsen in de gevoelens van een ander 

is hiervoor belangrijk. Ook mogen kinderen “passen”. We willen ze de ruimte geven om zelf te 

kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen. We hopen dat het steeds “gewoner”  wordt om 

over gevoelens te praten en ze te herkennen.  

De lessen zijn gericht op: 

- Het besef dat iedereen gevoelens heeft. 

- Het herkennen en benoemen van gevoelens 

- Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen 

- Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.  

- Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst;  het gaat erom  hoe je ermee 

omgaat.  

- Het nadenken waar je boos van wordt  en welk gedrag je dan vertoont. 

- Eerst afkoelen als je boos bent,  anders kan je niet nadenken over een oplossing. 

- Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet 

- Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt 

-     Hoe je het voor elkaar kunt opnemen 

 

Elke dag kunnen de kinderen bij aanvang van de dag op verschillende 

manieren laten weten hoe ze zich voelen. Voor je klasgenoten en de 

leerkrachten geeft dat mogelijkheden er op te reageren of rekening mee te 

houden. Ook ervaren we dat gevoelens soms langer bij je blijven en ook 

veel kunnen wisselen. Ook thuis zal dit zo zijn, praat er samen over. 

Bewustwording laat elkaar groeien. 

 

Carnaval 

Zoals al aangekondigd mogen alle kinderen aankomende vrijdag 19 februari verkleed naar 

school komen. Attributen en accessoires wel graag thuislaten. De kinderen moeten net als 

anders fruit en een lunchpakketje meenemen. In de middag vieren we carnaval in de eigen 

groep. Dan krijgen de kinderen van school wat extra te drinken met wat lekkers erbij. Zo 

gaan we feestelijk de voorjaarsvakantie in! 

 

Berichtgeving vanuit De Kappen 

Tijdens de voorjaarsvakantie houdt De Kappen online creatieve workshops! Zo kan je op 22 

februari je eigen textielsticker ontwerpen, ga je op 23 februari je eigen textielembleem 

maken en maak je op 27 februari een feestelijke lichtpiano! De Kappen organiseert deze 

online live maakworkshops voor kinderen van 6 t/m 12 jaar in samenwerking met Tetem. 

Jezelf vervelen in de voorjaarsvakantie is er niet bij!  

De eerste twee workshops starten om 13.30 uur en het aantal deelnemers is onbeperkt. 

Aanmelden doe je door een mail te sturen naar d.bekkers@dekappen.nl o.v.v. je naam, e-

mailadres en de workshop waaraan je deel wilt nemen.  

Wil je meedoen aan de derde workshop (feestelijke lichtpiano) meld je dan uiterlijk 20 

februari aan via d.bekkers@dekappen.nl o.v.v. je naam, adresgegevens (voor het opsturen 

van de Make-it kit) en je telefoonnummer. De Make-it kit krijg je op tijd thuisgestuurd, samen 

met de link naar de Zoom-sessie. De workshop is gratis en er is plek voor 6 kinderen.  

mailto:d.bekkers@dekappen.nl
mailto:d.bekkers@dekappen.nl
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Vakantierooster 2020 – 2021 

Voorjaarsvakantie          20 februari t/m 28 februari 2021 

Pasen             5 april 2021 

Meivakantie              26 april t/m 9 mei 2021 

Hemelvaartsdag + vrijdag 13 mei  en 14 mei 2021 

Pinksteren   24 mei 2021 

Zomervakantie  9 juli t/m 22 augustus 2021 

Daarnaast zijn er nog 2 studiedagen ingepland op: maandag 17 mei en woensdag 23 juni. 

 


