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Nieuws vanuit het team  
Trots 

Het is een bijzondere tijd waar wij met elkaar in verkeren. Het voelt nog iedere moment van de dag als 
een onwerkelijke situatie en wij missen de leerlingen enorm! Het is mooi om te zien dat het 
thuiswerken vorm heeft gekregen. Wij zijn ons bewust van het feit dat er veel van u als 
ouder/verzorger wordt gevraagd. Wij willen u laten weten dat wij ontzettend trots zijn op alle 
ouders/verzorgers en dat wij dankbaar zijn dat jullie het thuisonderwijs vormgeven ondanks alle 
andere zaken die nu ook jullie aandacht vragen. Uit het mooie Harderwijk, een ode voor de 
thuiswerkende ouder: https://veluwsezaken.tv/watch/434 
Ook onze leerlingen willen wij via deze weg een compliment geven voor het harde werken! Wij 
worden heel enthousiast van alle reacties die zij versturen (zie ook het kopje nieuws vanuit de 
leerlingen).  
 
Daarnaast wil ik het team bedanken voor hun tomeloze inzet. Ook het team kwam voor een uitdaging 
te staan. In sneltrein vaart moest er veel geregeld worden, wat het team zeer goed heeft opgepakt. 
Ook nu is het team achter de schermen druk bezig met het thuisonderwijs en staat het nog iedere dag 
voor nieuwe uitdagingen. Dinsdag hebben wij een vergadering gehad via ‘Teams’. Wat zijn er gelukkig 
veel mooie mogelijkheden op het gebied van ICT. Het is goed om als team elkaar regelmatig te blijven 
opzoeken en te blijven praten over ons onderwijs. Het uitgangspunt blijft altijd: doen wij het goede 
voor de leerlingen? 
 
Babynieuws  
Met veel enthousiasme willen wij u op de hoogte brengen van het heuglijke feit dat juf Maaike en haar 
man Jarno een kindje verwachten! Sam wordt grote broer! Wij zijn heel blij voor hun en wensen 
haar een voorspoedige zwangerschap toe.  
 
Juf Xandra 

Dit was officieel de laatste week van juf Xandra. Zij 
zal op een later tijdstip nog afscheid nemen van de 
school. Ook via deze weg willen wij haar nogmaals 
bedanken voor haar inzet, betrokkenheid en alles 
wat zij voor de Paperclip heeft betekent.  
 
40 dagen tijd 

Om thuis ook vorm te kunnen geven aan de 40 
dagen tijd https://start.heiligehuisjes.net/ 

https://veluwsezaken.tv/watch/434
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstart.heiligehuisjes.net%2F&data=02%7C01%7C%7C72571e1a54424598416f08d7d0988bb0%7C476876c69f3540fd8a244c32980a9a5c%7C0%7C0%7C637207225907613658&sdata=JuHlIM7OWHMsK9wVnqSYMXjy3CEWB5RUG6sQFvMhehg%3D&reserved=0


Thuiswerk 
Veel ouders hebben aangegeven dat zij het prettig vinden om de thuiswerktaak op vrijdag te 
ontvangen. Dit geeft ruimte om het voor te bereiden en maandag goed te kunnen starten. Als team 
snappen wij dit en zullen wij vrijdag de thuiswerktaak versturen. 
 
Klassenmail 
Jullie worden momenteel overspoelt met informatie vanuit het team i.v.m. het thuiswerken. Het lijkt 
ons daarom goed om de klassenmail in deze periode even achterwegen te laten. Wij zullen dit weer 
oppakken als de school weer open gaat.  
 

Nieuws vanuit de leerlingen  
Thuiswerken 
Een kleine impressie van het thuiswerk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij hopen de leerlingen en u gauw weer te mogen verwelkomen op de Paperclip! 
 

Namens het Team De Paperclip 

Judith Meijwaard  
Directeur De Paperclip  
 
Bijlage: brief van Sportservice  



Beste ouder/verzorger,        

 

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus is ons kantoor aan de Tesselschadestraat 

gesloten. Dit betekent echter niet dat wij stil zitten. Wij willen graag samen met jullie als 

ouder/verzorger betekenisvol blijven voor jullie peuter. Onze buurtsportcoaches komen, waar kan, 

graag in actie.  

 

De lessen peutergym kunnen vanwege de landelijke richtlijnen RIVM nog steeds niet doorgaan. Maar 

om toch in beweging te blijven, willen wij jullie vragen deel te nemen aan digitale peutergym.  

 

Digitale Peutergym 

Wij hanteren twee keer per week een digitale peutergymles. Hierdoor komen de peuters minimaal 

twee keer week in beweging. De peutergymlessen worden voorbereid door onze buurtsportcoaches 

van SportService Zwolle en worden gemaakt via een instructiefilmpje. Hierbij houden we natuurlijk 

rekening met materialen die een ieder thuis heeft. De peutergymlessen worden vanaf woensdag 25 

maart op ons YouTube kanaal gezet. Op dinsdag  en donderdag worden er nieuwe filmpjes geplaatst.  

 

Youtube kanaal SportService Zwolle  

https://www.youtube.com/SportServiceZwolle    

 

Wij blijven als organisatie conform de landelijke richtlijnen van het RIVM handelen. Bekijk onze 

nieuwspagina voor actuele ontwikkelingen bij SportService Zwolle: 

https://sportservicezwolle.nl/nieuws/2020/maatregelen-coronavirus 

Wij hopen hierdoor jullie peuter in ieder geval twee keer per week in beweging te krijgen met leuke en 

leerzame oefeningen om toch hun motoriek te kunnen blijven ontwikkelen. 

 

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en voor vragen/ opmerkingen mogen jullie 

mij mailen. 

 

Met sportieve groet,  

Buurtsportcoaches; Anouk Bourgonje en Sharon de Witte 

 

 

 

https://www.youtube.com/SportServiceZwolle
https://sportservicezwolle.nl/nieuws/2020/maatregelen-coronavirus

