
  

15 april 2020  
 

AGENDA 
 

15 en 16 april  Dia-eindtoets groep 8 (afgelast) 

 17 april  Koningsspelen (afgelast) 

 17 april  Cultuur Primair groepen 1 en 2 

 27 april t/m 8 mei Meivakantie 

 27 april  Koningsdag (afgelast) 

   4 mei  Dodenherdenking 

   5 mei  Bevrijdingsdag 

 10 mei  Moederdag 

 13 mei  Groep 8 preventieproject Alcohol en Drugs (wordt een digitale les) 

 15 mei  Sportdag kleuters 

 15 mei  Leerlingenraadvergadering 

 18 mei  Groep 8 preventieproject Alcohol en Drugs 

 20 mei  Techniekochtend groepen 3 en 4 

 20 mei  Groep 8 afsluiting preventieproject Alcohol en Drugs 

 26 mei  Schoolfotograaf onderwijsgroepen 

 27 mei  Schoolfotograaf peuteropvang 

 27 mei  Sportdag groepen 3 en 4 

  

Aangezien ons kindcentrum tot en met de meivakantie gesloten is, vervallen alle (in het rood 

aangegeven) activiteiten.  

 

KINDERPRAAT 
 

- Sommige woorden zijn best moeilijk: In groep 6 moet voor een taalopdracht een raadsel in 

Classroom geplaatst worden. Er wordt een prachtig raadsel in hiërogliefen gemaakt. Een 

andere leerling denkt dat het wel “helgsiefen” of zo zijn. 

- Twee mooie kinderpraatjes vanuit ‘thuis’ bij leerlingen: 

• Thuiswerken is voor de kinderen al de normaalste zaak bleek maar weer, want we 

hebben een vriendje uit de kleuterklas te spelen omdat zijn ouders allebei een online 

vergadering hadden. Eigenlijk heb ik geen idee wat zijn vader voor werk doet, dus als 

we wat eten en drinken vraag ik wat voor werk doet je papa? Waarna hij uitgebreid 

uitlegt, nou een beetje in een hoekje boven daar tussen spullen. En naast papa's werk 

hebben ze speelgoed. Bij een trap. Later vertelt zijn moeder dat het eigenlijk wel klopt. 

Zijn vader werkt momenteel thuis naast de rommelkamer waar ook speelgoed staat.  

• Het is bijna Pasen en we zitten aan tafel. Een van de kinderen laat een scheet. Mama 

zegt tegen papa, je kunt wel merken dat het jouw kinderen zijn. Waarop een van de 

kinderen zegt. Nee hoor mama, want jij hebt ons gelegd!  

Bedankt voor het inzenden! 

 

 

http://arkel.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx


JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

17 april Rosalie, groep 3 

17 april Mijntje, groep 4 

17 april Nick, groep 6 

18 april Timon, groep 3 

18 april Lynn, groep 5 

20 april Laura, groep 7 

Ondanks de beperkingen door het Corona-virus, hopen we dat jullie toch een fijne dag mogen 

hebben! 

Als de school weer opengaat, gaan we het dubbel vieren!! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
• Pasen: 

Vorige week donderdag hebben we met elkaar de Paasviering van Verus online kunnen 

volgen. Het mooie verhaal van de opstanding, de liedjes die werden gezongen- een verhaal 

van hoop en vergeving, zo passend in deze tijd. 

Hoewel we onze eigen Paasviering met de kinderen heel erg hebben gemist en de 

omstandigheden anders waren, hopen we dat het voor u ook fijne dagen zijn geweest! 

 

• Dagopening en sluiting 

Vanaf gisteren starten alle groepen gezamenlijk in de ochtend in Classroom en sluiten ze 

ook gezamenlijk af (zie eerder verzonden brief op Social Schools). Het videobellen met de 

hele groep hebben alle meesters en juffen deze week één of meerdere keren uitgeprobeerd. 

Tussen ongeveer 8.30-9.00 uur kunnen de kinderen starten met inloggen in Google Meet 

en om 9.00 uur begint de leerkracht met de dagopening. Zo is er voldoende tijd om de 

kinderen te helpen met inloggen (indien nodig). 

Op 11.45 uur is de dagafsluiting. 

De code voor het inloggen van de kleuters wordt in de ochtend op Social Schools geplaatst. 

Let op: kleuters sluiten niet af om 11.45 uur, zij hebben alleen de openingsactiviteiten en 

verlaten daarna de Classroom. 

 

• Coronavirus: uitleg voor kinderen 

Veel kinderen hebben vragen over het coronavirus. U kunt een boekje downloaden waar 

het in kindertaal wordt uitgelegd: 

https://www.gottmer.nl/downloads/Coronavirus_Watkinderenmoetenweten_GottmerNosy

Crow_spreads.pdf  

 

• Wandelvierdaagse, sportdag en Koningsspelen 

De wandelvierdaagse is verplaatst naar de tweede week van september. We hopen dat het 

dan weer mogelijk is samen te wandelen. Dinsdag 21 april is de sportdag voor groep 5 t/m 

8 in zwembad de Bever: het is nog niet bekend of dit doorgaat.  

Helaas gaan de Koningsspelen niet door, maar er kan wel thuis gesport worden! 
https://koningsspelenpakket.nl/dwnlpgthbvksp/  
 
 
 
 

 

 

https://www.gottmer.nl/downloads/Coronavirus_Watkinderenmoetenweten_GottmerNosyCrow_spreads.pdf
https://www.gottmer.nl/downloads/Coronavirus_Watkinderenmoetenweten_GottmerNosyCrow_spreads.pdf
https://koningsspelenpakket.nl/dwnlpgthbvksp/


UITSLAG STRIPTEKENWEDSTRIJD! 
 

Oef! Wat was het moeilijk kiezen welke kleurplaat per groep een prijs zou winnen voor 

Paddy. Zoveel mooie inzendingen! Maar toch is het gelukt! 

Bij de groepen 1/2 heeft gewonnen: Saar uit 1c! Paddy zag de enorme toewijding naar de 

verschillende vrolijke kleuren die ze zichtbaar aandachtig heeft gebruikt, evenals de 

woorden die ze in de wolkjes had geschreven. 

 

Bij groep 6 heeft Noëlle gewonnen met "Lieve en de bladluis"! Noëlle heeft veel aandacht 

besteed aan de achtergrondkleur, het bladluisje ook in de droom voor laat komen en een 

extra tekstwolkje erbij getekend in het laatste plaatje. 

 

Groep 7/8: Hier vond Paddy het ook verschrikkelijk moeilijk, omdat ze in alle tekeningen 

de toewijding zag waarmee is gewerkt en ze eigenlijk geen enkel kind wil teleurstellen. 

Maar de winnaar is Mila uit groep 7 met "Poffertje en zijn beer". De heldere kleurkeuze en 

hoe ze heeft gekleurd, maken de strip heel makkelijk leesbaar. Los van het feit dat de 

droom actueel is, vind Paddy het knap dat ze met voornamelijk tekeningen de droom 

duidelijk maakt. 

 

De tekeningen van de winnaars staan op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief! 

 

EVEN VOORSTELLEN! 
Beste ouders,  

Mijn naam is Judith Groot, jeugd en gezinscoach bij Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

in Langedijk.  

Het was de bedoeling dat ik begin april zou starten om wekelijks aanwezig te zijn op 

school. Ouders en leerkrachten zouden dan hun zorgen of (opvoed)vragen rondom een 

kind en/of het gezin laagdrempelig met mij kunnen bespreken. 

 

Vanwege de corona maatregelen is het fysiek aanwezig zijn op de school van uw kind 

uitgesteld. 

Wellicht kan ik u vanuit het CJG toch al iets bieden.  

 

Het ouderschap vraagt in deze tijden van de coronacrisis veel van alle ouders. 

Ik zou met u mee kunnen denken over een oplossing of een eventuele aanpak.  

Ook kan ik u informeren over wat het CJG kan bieden.  

De gesprekken zijn vertrouwelijk en ik deel alleen informatie met de school na 

toestemming van u. 

Het kan ook zijn dat de IB-er, met uw toestemming, een vraag aan mij voorlegt. 

 

Op dit moment is het handig om via de e-mail contact met mij te zoeken. U kunt dan 

aangeven of en wanneer u terug gebeld wilt worden. (graag een telefoonnummer 

vermelden waarop u bereikbaar bent).  

 

In ieder geval wens ik u veel sterkte en schroom vooral niet om mij te benaderen als u 

vragen heeft. 

 

Hartelijke groet,  

Judith Groot 

telefoonnummer: 06-22856754 

e-mailadres: j.groot@gemeentelangedijk.nl 

werkdagen:  maandag, donderdag en vrijdag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aanbod jongerenwerk Langedijk 

In tijden van corona  

1. Ambulant 

Wij lopen elke dag een ronde door de gemeente. Hierbij wordt er aandacht besteed aan 

de manier waarop de jongeren omgaan met de gestelde maatregelen vanuit de 

overheid. Wij gaan het gesprek aan en geven indien nodig voorlichtingen en/of 

waarschuwingen over samenscholing.  

 

2. Online Ambulant  

- Wij zijn van maandag tot en met donderdag, tussen 15.00 uur en 17.00 uur, (extra) 

online bereikbaar voor jongeren. Zij kunnen contact met ons opnemen via de 

hieronder genoemde kanalen. Bijvoorbeeld om een praatje te maken, hun zorgen te 

delen, vragen te stellen, ideeën te bespreken enzovoorts.  

- Wij delen informatieve foto’s/teksten/video’s omtrent het onderwerp corona op al 

onze sociale media.  

 

3. Virtuele Huiskamer 

Op doordeweekse dagen hebben wij een vast online programma voor de jongeren.  

 

11.00 uur: Challenge 

14.00 uur: De vraag van vandaag 

16.00 uur: Bekendmaking online spel 

20.00 uur: Samen gamen  

 

4. Individuele begeleiding 

Wij kunnen in overleg tijdelijk jongeren telefonisch ondersteunen en indien 

noodzakelijk doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. 

 

De topper van de week is: 
Juf Demi, omdat ze elke keer 

van die leuke 
bewegingsspelletjes bedenkt 

voor de kinderen! 

Topper van de 
week: 

Juf Demi  
 



5. Vrijwilligerswerk 

Jongeren kunnen zich bij ons aanmelden om vrijwilligerswerk te doen voor kwetsbare 

ouderen in de gemeente Langedijk. Denk hierbij aan telefonisch contact onderhouden 

of een zelfgemaakt geschenk geven.  

 
Sociale media 

➢ Instagram: huiskamerlangedijk 

➢ Facebook: Jongerenwerk Langedijk 

➢ Twitter: jongerenwerklangedijk (@jongerenwerkWPW) 

 

Contactgegevens 

Stephan van der Linden 

s.vanderlinden@wonenpluswelzijn.nl 

Danou Mudde 

d.mudde@wonenpluswelzijn.nl 

Hassan Ait Bassou (Straatcoach) 

h.aitbassou@wonenpluswelzijn.nl 

 

 

                                                                   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 Mila, 

 gr. 7 
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