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Nieuwsbrief  PJS 12 schooljaar 2019-2020 21 april 2020 

 

Beste ouder(s) verzorger(s). Een nieuwsbrief voor een vakantie waarbij we u nog niets kunnen 

vertellen of, hoe en wanneer uw kinderen naar school toe kunnen. Het team, u, uw kinderen, 

het crisisteam, het hele onderwijs is in afwachting van de mededeling die wij allen vanavond 

te horen gaan krijgen. Een spannende dag voor ieder van ons waarbij we totaal nog niet 

weten wat ons te wachten staat op de dag waarop de geplande schoolvakantie staat te 

beginnen.  

  

Wat gaan wij doen en wat kunt u van ons verwachten?  

• Na de mededeling van minister president Rutte om 19.00 uur komt het crisisteam om 

20.00 uur virtueel bijeen om de vervolgstappen met elkaar te bespreken.  

Deze vervolgstappen kunnen variëren van het voortzetten van thuisonderwijs tot en met 

het opstarten van het onderwijs. Diverse varianten en mogelijkheden zijn verkend, maar 

pas na de persconferentie en de richtlijnen, die het RIVM hopelijk zal uitspreken, kunnen 

we verder. Mogelijk dat u vanavond nog, en anders morgen van de besluiten die we 

hierin nemen met u zullen delen.  

• Morgen start het crisisteam nogmaals met een bijeenkomst waarna de directieleden 

van de scholen van Allente bijeenkomen.  

• Daarna zal het team van de PJS morgen met elkaar de gezamenlijke acties voor na 

de vakantie met elkaar te bespreken welke passen binnen de richtlijnen die het RIVM en 

de door het bestuur opgestelde kaders. Ook hierover zullen we u wanneer wij dit kunnen 

informeren.   

  

Dat de meivakantie vanmiddag officieel start, sterker nog al gestart is, is een feit. Dat deze 

anders is dan ieder zich een aantal weken, maanden geleden had voorgesteld is nu 

eenmaal zo. Geplande reisjes gaan niet door, net als een aantal activiteiten die eenieder 

van ons mogelijk gepland had staan.   

Wat gaat wel door?  

• De vakantie ten aanzien van het schoolwerk. Het lesprogramma thuis stopt de 

komende twee weken. We hebben met de collega’s  afgesproken dat zij deze twee 

weken stoppen met het onderwijs op afstand geven. Wat we wel graag met u delen zijn 

vele vakantietips die wij tegenkwamen. Mogelijk dat u hier wat aan heeft om ‘virtueel 

met uw kinderen te ondernemen’. Let wel niets moet de komende twee weken, hierin 

staan slechts een hele boel verzamelde suggesties.  

  

Rest ons, niet anders, dan u en uw kinderen twee fijne weken toe te wensen. Daar waar wij u 

kunnen berichten over hoe we u, uw kinderen mogelijk na 6 mei weer welkom kunnen gaan 

heten op onze school verneemt u van ons zodra we daarin duidelijk kunnen zijn.  

  

Dank voor uw begrip, uw inzet, uw geduld.  

  

Mede namens alle collega’s van de PJS.  
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Tips voor een vakantie thuis:  

• Luisterboeken via de Luisterbieb: https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-

de-luisterbieb.html  

• Bakken met kinderen: https://www.laurasbakery.nl/downloads/  

• Programmeren voor kinderen: https://kodekraker.watnou.nl/  

• Donald Duck 

digitaal:  https://veiliginternetten.nl/media/medialibrary/2017/03/digiduck2015.pdf  

https://ecp.nl/wp-content/uploads/2019/01/DigiDuck.pdf  

• Proefjes voor kinderen vanaf 8 jaar: https://www.proefjes.nl/proefjes.php  

• Online museum tour: https://museumkids.nl/het-museum-bij-jou-thuis  

• Leesprojecten: https://www.lezen.nl/nl/online-leesbevordering-voor-thuis  

• Lezen voor kinderen tot 8 jaar: https://mijn.voorleesexpress.nl/gezin-

aanmelden/mC5zC6Z03BO9NjhlYyBa5LvFKei1.   

• Acitiviteiten voor thuis: https://www.derolfgroep.nl/thuiswerkmogelijkheden-i-v-m-

coronavirus/tips-activiteiten-voor-

thuis/?utm_source=clang&utm_medium=email&utm_campaign=Inspiratiemail&utm_term

=Basisonderwijs_Bovenbouw_%2F_4210945_Accountnr_4210945&utm_content=IM2020-

16%20&clangct=fde9d55f36114d2821665822755f2034317e71457f4a.YWFudGFsX29yZGVyc

yxhYW50YWxfcHJvZHVjdGVuLG9yZGVyX3RvdGFhbA  

• Nationele kinder herdenking 4 mei voor groep 7&8: 

https://www.nationalekinderherdenking.nl/lespakketten?utm_source=EDG&utm_medium

=email&utm_campaign=verhalendag  

• Thuisbieb app: https://www.kopgroepbibliotheken.nl/  

• Naar het museum: https://kidseropuit.nl/virtuele-tours-en-online-uitjes-met-kinderen/  

• Muiderslot https://www.muiderslot.nl/nieuws/thuisonderwijs-met-slotopslot/  

• Speeltips: https://www.speelbeweging.nl/   
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• Rekenspel Met Sprongen Vooruit voor groep 1 t/m 

8:  https://www.metsprongenvooruit.nl/gestrikt   

• Stoepkrijt kunstwerk maken: https://www.youtube.com/watch?v=uZHWs8Rfc7U  

• https://wisenvis.nl/home-schooling/ Op deze pagina vind je ideeën en activiteiten die 

kinderen thuis doen. Alle activiteiten hebben te maken met het ontwikkelen van talent.  

  

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/neem-vakantie-van-het-normale-doe-ns-

gek/news/263/?utm_medium=email  

  

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/op-safari-in-eigen-tuin-hoeveel-dieren-zie-

je/news/243/?utm_medium=email  

  

https://www.maestromusic.today/artikel/klassiek-voor-kinderen-thuis/  

  

  

Maak je eigen verhaal  

https://www.bibliotheeklangedijk.nl/actueel/nieuws-overzicht/maak-je-eigen-verhaal-.html   

Een eigen boek en een eigen film maken, dat kan al als je 2,5 jaar bent.   

Je kunt dit op verschillende manieren doen. Zelf de tekeningen maken of afbeeldingen 

gebruiken, het verhaal schrijven en vertellen.   

Je hebt daarvoor nodig, Wit A4 papier, kleurpotloden of stiften, pen, liniaal, lijm of plakband.  

IPad of telefoon.  

  

Hoe maak je een verhaal?  

Verzin eerst het onderwerp voor je verhaal. Hou je van grappige, griezelige, dierenverhalen 

of misschien wel over prinsessen, piraten, rovers of ander gespuis.  

Daarna verzin je het verhaal van begin tot het einde. Maak het niet te lang.   

Schrijft dit verhaal in het kort op zodat je het niet vergeet. Gaat schrijven nog niet zo 

gemakkelijk, vraag dan aan je broertje, zusje, vader of moeder om te helpen.  

Neem 6 A4tje en nummer die van 1 tot 6. Natuurlijk mag je verhaal ook korter of langer 

worden.  

Teken op elk A4tje een groot vierkant, daar komt je tekening. Op het volgende A4tje trek met 

je liniaal lijntjes, daar schrijf je je verhaal.   

Het is net als in een boek… je verhaal past bij de tekening die je op de bladzijde ziet.  

Wanneer je alle bladzijden klaar hebt, plak je ze achter elkaar. Je verhaal is klaar.  

Voor jonge kinderen is het fijn als ouders alvast de bladen aan elkaar maken. Kinderen 

kunnen dan tekenen en proberen te vertellen wat zij hebben getekend terwijl de tekeningen 

gefilmd worden. Het filmpje is meer gericht op een wat oudere doelgroep die dit al 

zelfstandig kan.   

Hoe neem je je verhaal op?  

Het is het handigst als je met zijn tweeën bent. Iemand houdt de IPad of telefoon vast, terwijl 

jij je verhaal voorleest. Leg je verhaal op de grond of op een lage tafel en ga er voor zitten.  

Wie de IPad of telefoon vast heeft blijft op dezelfde plek staan en neemt op. De camera is 

naar beneden gericht. Jij blijft ook zitten, maar schuift steeds een bladzijde door.   

  

Tip: Hou de camera goed stil en lees duidelijk voor. Het is slim om eerst even een paar keer te 

oefenen voordat je opneemt.   

 Klaar! Tevreden? Nu alleen nog je filmpje doorsturen naar: je opa’s en oma’s.  

Vraag natuurlijk wel om toestemming van je ouders.  

  

MysteryQuest  

De nieuwe MysteryQuest (26) staat online. Ontzettend veel leerkrachten laten hun kinderen 

hier aan mee doen. Meedoen aan de MysteryQuest is volledig gratis, geen andere 

verplichtingen. Deel dit bericht met uw andere bovenbouwcollega's. De nieuw MysterQuest 

gaat over ons zonnestelsel.  
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Groep 8  

Voor groep 8 en plusklassen is er een speciale, nieuwe webkwestie gemaakt over ons 

immuunsysteem:  

https://immuunsysteem.webkwestie.nl/  

Deze webkwestie is te vinden op www.webkwestie.nl waar honderden (ook weer volledig 

gratis) thuiswerk opdrachten te vinden zijn die door kinderen geheel zelfstandig, zonder extra 

leerkrachtinstructie, te maken zijn.  

NIEUW - NIEUW  

  

Heb je ook al naar https://vraag-en-antwoord.webkwestie.nl/ gekeken? Kinderen kunnen 

vragen stellen aan bijvoorbeeld de Anne Frank Stichting over ANNE FRANK en vragen over 

natuur in de stad aan een natuurspecialist. Maar ook VICTOR MIDS van Mindf*uck doet mee. 

Kinderen kunnen ook vragen stellen aan een ranger van Sararipark Beekse Bergen.  

Professor Erik Scherder bekend van DWDD heeft een aantal vlogs gemaakt over ons brein 

nadat meer dan 400 kinderen vragen hadden ingediend.  

  

Groep 3  

Zorg er voor dat je in de vakantie blijft lezen. Een leuk artikel in de krant, een handleiding, 

stripboeken, een speurtocht, leesboeken, bedenk het maar... Het zou zonde zijn als de 

kinderen straks in een dip komen, omdat het lezen niet wordt voortgezet. Dat is wat kan 

gebeuren als kinderen, die midden in het leesproces zitten, niet blijven oefenen.  

 

https://immuunsysteem.webkwestie.nl/
https://immuunsysteem.webkwestie.nl/
http://www.webkwestie.nl/bao_digitheek/index_algemeen.htm
https://vraag-en-antwoord.webkwestie.nl/

