
    

 

Lieve leerlingen, beste ouders verzorgers, 

 

Jullie worden deze dagen enorm gevoed door de leerkracht(en) van de groep(en) van jullie 

kind(eren). 

De meest leuke ideeën, links, persoonlijke boodschappen, individuele uitleg en ‘onderwijs op 

afstand’ maakt ons allemaal super inventief. 

Mijn complimenten voor onze leerlingen, jullie als ouders / verzorgers, maar zeker ook mijn 

collega’s. Door – virtueel - contact met elkaar te houden, houden we elkaar in de gaten en geven 

we aan dat we er ook op afstand zijn voor elkaar. 

Voor ouders die het best lastig vinden om de structuur te behouden stuur ik in de bijlage een 

mogelijk rooster en een foto van werken met picto’s mee. Niets moet, maar we realiseren ons 

terdege dat ouders en leerlingen best wel of best wel graag willen, maar dat het ook gewoon lastig 

is. 

Via de leerkrachten heeft u vast al de nodige links gekregen om uw kind(eren) te ‘voeden’. Nadeel 

is dat internet af en toe op tilt slaat. Hiervoor heeft u dus ook werk op papier mee gekregen bij de 

taak van uw zoon of dochter. Het leuke is dat samen een spelletje memorie spelen, scrabble, 

kaarten, maar ook samen eten koken, een boodschappen lijstje laten schrijven en helpen bij 

klusjes in en om huis ook al heel leerzaam zijn en hard werken is.  

Een oproep van ons aan onze leerlingen is ook: willen jullie een mooie kaart of tekening maken? 

Stuur deze naar het ziekenhuis, naar opa en oma, breng hem samen met mama even naar iemand 

in de buurt die niet naar buiten kan of mag…. Een klein gebaar, maar met een enorme impact. 

 

   Namens alle juffen en meesters en namens mezelf: een papieren knuffel, 

   (juf) Ingrid. 

 



 

 

 
 

tips vanuit de brede school Wijdenest: 

https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/ 

https://www.dekopieermap.nl/?domein=198&methode=0# 

http://lettercircusdigitaal.delubas.nl/ 

https://uitdekunst.muziekdans.delubas.nl/home/partnerscholen 

https://uitdekunst.tekenenhandvaardigheid.delubas.nl/home/info/handleiding 

https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php 

https://schooltv.nl/ 

https://www.zapp.nl/tv-kijken 

 

Tips van onze sportleraren: 

Team Sportservice plaatst vanaf vandaag dagelijks om 09.00 uur een filmpje op ons 

YouTubekanaal. Hier worden de kinderen op verschillende niveaus uitgedaagd om lekker mee te 

doen. De filmpjes zijn op YouTube terug te vinden onder: Team Sportservice West-

Friesland https://www.youtube.com/channel/UCWvUGWzet0uR8hJT7WANWtQ 
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