
 
 
 

 

NIEUWSBRIEF      
3 april 2020 Jaargang 19 nr. 28 

 

 

 
GEFELICITEERD 
Natuurlijk willen wij de kinderen die deze week jarig zijn 
geweest alsnog heel hartelijk feliciteren met hun 
verjaardag!  
 
Alsnog van harte: 
 
Lena groep 8B  28 maart 
Wendy groep 5   30 maart 
Luc groep 6B  30 maart  
Sophia groep 4  31 maart 
Benjimin groep 8A 1 april 
Dalin groep 4/5  3 april 
  
Alvast gefeliciteerd komende week: 
 
Jayden groep 6B 8 april 
Noah groep 7A  8 april 
Armin groep 1/2B 9 april 
Pascal groep 4/5 9 april 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beste ouders, verzorgers en kinderen, 

Hoe gaat het met u? En hoe gaat het met de kinderen?  

Afgelopen week is door het kabinet besloten om de 
maatregelen rondom de aanpak van het Corona virus 
te verlengen t/m 28 april. Dit houdt in dat onze school 
gesloten zal zijn t/m zondag 10 mei a.s.. Onwerkelijk, 
bizar, ongelooflijk…. Woorden die mij hierbij te binnen 
schieten. Maar we moeten door. U als ouder met de 
opvang van de kinderen thuis, de kinderen die hun 
vriendjes en vriendinnen missen en ondertussen thuis 
aan de slag moeten met schoolwerk en de 
leerkrachten, die in no-time moesten schakelen van het 
dagelijks werken in de klas met de kinderen om je heen 
naar het organiseren van “leren-op-afstand”. Een 
geweldige klus voor ons allemaal. Een belangrijk 
aspect hierbij is het onderhouden van contact met 
elkaar. De verbinding dus.  

Vanaf 16 maart jl. zijn de leerkrachten aan de slag 
gegaan met het voorbereiden en klaarleggen/-zetten 
van schoolwerk voor de kinderen. We hebben daarbij 
vrijwel direct gekozen voor het zoveel als mogelijk laten 
doorgaan van het “normale” lesprogramma. 
Ondertussen werd ook de behoefte steeds groter om 
contact te maken met de kinderen. Afgesproken werd 
om wekelijks belrondjes te maken. Dit vonden de 
kinderen heel spannend, maar ook heel leuk. (de juffen 
en meester trouwens ook hoor…) Ik vertelde in de 
vorige Nieuwsbrief dat juf Birgit en Tanja aan het 
onderzoeken waren welke online mogelijkheden er zijn 
om het contact tussen leerkracht en de kinderen te 
optimaliseren. Een aantal leerkrachten heeft ook 
geoefend met een  programma. Groep 6 heeft bijv. 
geoefend met Google Classroom.  

Ik kan u nu mededelen dat we hierbij een volgende stap 
gaan zetten. Vanaf vandaag ontvangt u van de 
leerkracht van uw kind een handleiding en inlogcode 
voor het programma Microsoft Teams. Wij vragen u om 
dit programma te installeren op de p.c./tablet/telefoon. 
Inloggen doet u met de inlogcode. Via dit programma 
gaat elke leerkracht via een videogesprek contact 
leggen met uw zoon/dochter volgens een afgesproken 
rooster. Deze gesprekken zijn in principe met een 
aantal kinderen tegelijk, zodat de leerkracht groepjes 
van kinderen kan maken om in te gaan op vragen van 
kinderen of om extra uitleg te geven over de oefenstof. 
Let u wel op dat de batterij van uw apparaat voldoende 
is opgeladen! Het belrondje komt hiermee te vervallen. 
Met een aantal kinderen hebben/houden  we 
telefonisch contact als blijkt dat het technisch niet 
anders mogelijk is thuis. 

Agenda: 
Maandag 11 mei: Hopelijk weer naar 

school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Wij hebben gekozen voor Microsoft Teams, omdat dit 
programma geadviseerd wordt door de ASG, een 
privacycertificaat heeft en we willen als Albatros voor 
alle kinderen één en hetzelfde programma gebruiken. 
Het programma heeft ook een “chatfunctie”. Kinderen 
kunnen via deze functie vragen stellen aan de 
leerkracht, die de leerkracht op zijn of haar beurt weer 
gebruikt bij het organiseren van de videogesprekken. 
Naast Teams blijft SchouderCom in 1e instantie 
functioneren voor het aanleveren van werk voor de 
kinderen. Sommige leerkrachten zullen ook hiervoor 
gebruik gaan maken van Microsoft Teams. Deze 
leerkrachten communiceren dat natuurlijk goed met u. 
Even voor alle duidelijkheid: Microsoft Teams gaan we 
gebruiken voor het contact tussen leerkracht en kind. 
Voor vragen van uw kant als ouder en de communicatie 
tussen school en u blijven wij SchouderCom gebruiken.  

Ook tijdens deze volgende fase zal niet direct alles 
vlekkeloos verlopen. Voor ons allemaal blijft het een 
ontdekkingsreis naar “leren-op-afstand”. Belangrijk is 
dat we goed met elkaar blijven communiceren. Wij 
(Leerkrachten) -Leren ook op afstand- (vanuit huis/op 
school) en ontdekken hiermee dat er zoveel meer 
mogelijkheden zijn met Microsoft Teams ook op langere 
termijn: voorlezen uit een (prenten)boek, misschien wel 
auditie doen voor een opening als we elkaar weer zien. 
Heeft u een vraag of opmerking? Richt u dan tot de 
leerkracht van uw kind! Samen met elkaar komen we er 
dan vast wel uit.  

Voor nu wens ik u en de kinderen  weer heel veel 
sterkte de komende week. En: Blijf gezond en Houd 
moed!  

Met vriendelijke groeten, Luc de Boer  

 

HULP VRAGEN 
Mocht u behoefte hebben als ouder om af en toe 

iemand te spreken. omdat het thuisonderwijs en deze 

thuissituatie veel van u vraagt, dan kan 

Schoolmaatschappelijk werk of de 

jeugdverpleegkundige u af en toe bellen om u door 

deze periode heen te loodsen. U kunt dit dan aangeven 

bij Alma Smand (IB-er groep 1 t/m 5) 

a.smand@albatros.asg.nl  of Caroline Bink (IB-er 6 t/m 

8) c.bink@albatros.asg.nl  Zij zullen u en JGZ dan met 

elkaar in contact laten komen.  

 

TEAMBUILDING BINNEN HET GEZIN 

In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u leuke tips aan 
met teambuildingsopdrachten binnen het gezin aan. 
Ook treft u een document aan met 
complimentenkaartjes aan die u uit kunt knippen en af 
en toe aan uw zoon/dochter kunt geven voor het 
schoolwerk dat hij/zij maakt en te motiveren. 
 
 

 
 
 

PERSCONFERENTIE MINISTER RUTTE 
VERTALING  
Twee weken geleden hebben we je geïnformeerd over 

de coronamaatregelen. Gisteren melde het kabinet, 

tijdens de persconferentie, dat de maatregelen van 6 

april verlengd worden tot en met dinsdag 28 april.  

We zien gelukkig dat de verspreiding van het virus door 

de maatregelen wordt vertraagd maar we zijn er nog 

lang niet. Het blijft daarom belangrijk dat iedereen zich 

goed aan de regels houdt. 

 

Om de grote groep anderstaligen in Nederland hierbij te 

helpen heeft TVcN de persconferentie vertaald in 5 van 

de veel voorkomende vreemde talen in Nederland. Dit 

zijn Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinja en 

Marokkaans-Arabisch, de video’s zijn hier te bekijken. 

Iedereen kan nu in zijn eigen taal begrijpen wat de 

maatregelen zijn. Alleen samen krijgen we corona 

onder controle. Het delen van deze video’s wordt 

gewaardeerd. 

 

SCHOOLFOTO’S 

Door het besluit van het kabinet om de scholen t/m de 
meivakantie gesloten te houden komt hiermee ook het 
maken van de schoolfoto’s te vervallen op 8 en 9 april 
a.s. Aangezien we dan al tegen het einde van het 
schooljaar lopen en nog teveel andere dingen op de 
planning hebben staan zullen de foto’s dit jaar helaas 
dus niet meer gemaakt worden.  

 

AVONDVIERDAAGSE 
Helaas komt de avondvierdaagse dit jaar ook te 
vervallen. Mochten de scholen weer open gaan na de 
meivakantie is het voor de ouders, die de organisatie 
hiervan op zich hebben genomen, niet meer te doen 
om dit dan op zo’n korte termijn te regelen.  

 
 

BERICHTEN VAN ONZE LEERLINGEN 
Wij vinden het erg leuk om berichten te krijgen (foto’s) 
van onze leerlingen. Luc bedankte ons voor de 
verjaardagskaart die hij van ons had ontvangen en 
kinderen uit groep 7A hadden foto’s gestuurd van de 
opdracht om de vuilnismannen te bedanken voor het 
legen van de containers. Ook krijgen we foto’s binnen 
van kinderen die thuis aan hun huiswerk zitten. Erg leuk 
om ze toch te zien ook al zijn ze er niet….

 
 

 
 

mailto:a.smand@albatros.asg.nl
mailto:c.bink@albatros.asg.nl
https://tvcn.us18.list-manage.com/track/click?u=1314fa2903d476f737a624dbe&id=748a6fc70d&e=e29273cac7
https://tvcn.us18.list-manage.com/track/click?u=1314fa2903d476f737a624dbe&id=748a6fc70d&e=e29273cac7


THUISAGENDA TIPS 
 

WORK IT OUT VAN DE BONTEHOND 
Het is belangrijk om gezond te blijven en niet de hele 
dag op de bank te hangen. Doe daarom thuis mee met 
deze workouts uit de workshop van EN DE WINNAAR 
IS... van BonteHond tegen bank-benen en bed-armen! 

Volg de verschillende workouts 

 WORKOUT 1 
 WORKOUT 2 
 WORKOUT 3 
 WORKOUT 4 
 WORKOUT 5 

 
ONLINE VOORSTELLING EET JE BORD 
LEEG 
De theatervoorstelling eet je bord leeg stond laatst nog 
in het theater bij KAF en is nu tijdelijk gratis online te 
zien. 

Eet je bord leeg is voor kinderen vanaf 4 jaar en een 
echte kleuterkomedie. Inclusief vliegende groente! 

De ene dag houdt Jip veel van worteltjes, de volgende 
dag zijn worteltjes het goorste wat er bestaat. Soms 
alleen maar aardappels, dan weer alleen maar rijst. En 
– ieuw – wat zijn die groene dingetjes in de saus? De 
ouders van Jip zijn ten einde raad. Geschreeuw, gekrijs 
en getier en zelfs borden dampende derrie, vliegend 
door de lucht. 

’s Avonds heeft Jip de mooiste dromen. Over rappende 
roti, een pittig pompoentje, swingende pannenkoeken 
en zingende aardbeien. En over papa en mama, die, 
als ze niet heel snel normaal gaan doen, in de 
gehaktmolen belanden. Daar kan je vast hele lekkere 
hamburgers van bakken. Of balletjes voor in de soep. 
En moet je eens opletten hoe er dan zal worden 
gesmuld… 

Eet je bord leeg is een bitterzoete komedie met 
druilerige doperwtjes, slijmerige slablaadjes, sponzige 
spruiten en spaghetti om van te spugen. Een heerlijk 
hapje voor fijnproevers van 4 tot 104.  

https://tflix.nl/eet-je-bord-leeg/ tot 1 juni 

 

 

STUDIO BONTEHOND 
ken jij Studio BonteHond al? Om de 2 dagen plaatsen 
zij om 12.00 uur een nieuwe video vanuit hun op hol 
geslagen tv kanaal op socials. Ben je nieuwschierig 
naar de hele serie? Deze kun je alvast bekijken op 
YouTube. 

Pak je stiften, potloden, pennen, verf of krijt en kleur 
deze mooie PAK'M Kleurplaat in! Binnen de lijntjes 
kleuren mag, maar hoeft natuurlijk niet! 

Ook leuk: plak 'm op een stuk karton en knip de tv en 
het scherm uit, dan heb je je eigen BonteHond Thuis 
Televisie om je eigen uitzending mee te maken! 

 

 

NOG MEER ONLINE 
THEATERVOORSTELLINGEN 
In deze rare tijden is naar het theater helaas uit den 
boze. Daarom brengen we graag wat theater bij jullie 
thuis, door de komende tijd registraties van onze 
voorgaande voorstellingen vrij te geven! Voor iedereen 
die het theater mist, zich verveeld of er destijds niet bij 
kon zijn! 

Bekijk de registraties door op de titel van de voorstelling 
te klikken: 

 FOEI (5+) 
Foute voorstelling voor slechte kinderen 

 DIT IS GEEN THEATER (8+) 
Alle zalen moeten leeg 

 KLUCHT (6+) 
Een gênante vertoning 

 LEGENDS (8+) 
Een voorstelling over Larpen (Live Action Role Playing) 
Een coproductie met Toneelschap Beumer & Drost 

 JUFFENBALLET (6+) 
Over de geheime wereld achter het schoolbord. 
Een coproductie met Maas theater en dans 

 

https://vimeo.com/367090150
https://vimeo.com/367091913
https://vimeo.com/367092507
https://vimeo.com/367092969
https://vimeo.com/367090591
https://tflix.nl/eet-je-bord-leeg/
https://www.youtube.com/channel/UCwzGJBdUEbhh0sjXilKd1cQ
https://www.youtube.com/channel/UCwzGJBdUEbhh0sjXilKd1cQ
https://vimeo.com/273671747
https://vimeo.com/127588070
https://vimeo.com/203996166
https://vimeo.com/321193596
https://vimeo.com/394630683
https://www.maastd.nl/voorstelling/juffenballet/


 

BUITENBEESTJES BINGO 
Het advies is: blijf zoveel mogelijk binnen! Gelukkig is 
ook in ieders tuin genoeg te ontdekken. Daarom heeft 
Stad & Natuur spelletjes bedacht om thuis in je tuin uit 
te voeren. Ga op zoek naar beestjes en speel de 'buiten 
beestjes bingo's'. Doe mee met de verschillende 
speurtochten en ontdek wat er allemaal in jouw tuin 
leeft.  

De spelletjes kun je downloaden via de onderstaande 
afbeeldingen. En er komen regelmatig nieuwe 
spelletjes bij op de Facebookpagina van Stad & Natuur. 
Heb jij alle spelletjes al gespeeld? Neem daar dan een 
kijkje voor meer inspiratie.  

https://www.visitalmere.com/nl/thuisagenda/3861880
984/thuis-tips-voor-stad-natuur 

 
 

 

 

 

PROFESSOR FREEK VONK 
Professor Freek Vonk geeft thuis les en vertelt 
regelmatig iets over zijn favoriete dieren. Zo vertelt hij 
alles over het sloomste dier ter wereld, de luiaard. 
Ontdek je wie de vuilnisbakken van de zee zijn  en 
welke dieren de levende landmijnen zijn.  

Nieuwsgierig geworden? Bekijk zijn video's op 
YouTube! 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1pZjjB-
asPJ9aQkKmyzhB81UKEaIFIjI  

 
KINDERKOOKLESSEN 
Zin om creatief bezig te zijn met de kinderen? Leer de 
kids koken met de online kooklessen van Allerhande 
Kids wordt dit vast een eitje! 

Kinderen gaan aan de slag en maken de mooiste 
creaties. Van Tortillataarten tot regenboog cupcakes en 
van berenpizzas tot en heuse egeltraktatie. Je kunt de 
hele serie video's bekijken via 
YouTube. https://www.youtube.com/playlist?list=PLjJEs
wymflBRti2Hji6qs00mmvm-yK6P4  

 

BEZOEK HET ANNE FRANK HUIS 
Kijk online rond in het Achterhuis en kom meer te weten 
over de geschiedenis die zich hier afspeelde of zet je 
VR-bril op en loop virtueel door de schuilplaats waar 
Anne Frank haar dagboek schreef. Ook kun je 
rondkijken in de woning waar Anne voor de onderduik 
met haar familie verbleef en een bezoek brengen aan 
een online tentoonstelling over het leven van Anne 

Frank https://www.annefrank.org/nl/museum/web-
en-digitaal/ 
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