
Groetjes van alle juffen en meesters  

De scholen zijn nu al twee weken dicht. Alle juffen en 

meesters missen jullie erg. Ze werken druk door voor 

jullie. Sommigen vanuit huis en sommigen zijn op 

school. We overleggen via videobellen met elkaar. 

Jullie krijgen de groetjes van alle juffen en meesters! 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 maart 2020 

We hebben de  

afgelopen weken  

veel leuke foto’s en 

filmpjes toegestuurd 

gekregen. In deze Fiepflits 

delen we er een paar met 

jullie ter inspiratie. 

Creatief met materialen uit de natuur 

Filijne (4b) en Lauren (1/2a) hebben ook 

geknutseld met mooie materialen uit de 

natuur. Ze hebben veren versierd met verf en 

glitters. Het resultaat is schitterend! 

Ook Mimi (4b) en Kees (1/2D) hebben 

geknutseld met materialen die ze buiten 

hebben gevonden. Zij maakten een portret 

van takjes en blaadjes. 

 

 

 

Uitstel activiteiten 

U snapt dat een aantal activiteiten niet kan 

doorgaan, zoals de kleutermusicals en de 

Fieploop. De schoolfotograaf komt langs op 28 

en 29 mei. De schoolreisjes naar Valkeveen 

hebben we kunnen verplaatsen naar eind maart 

2021. Over de andere activiteiten zoals het 

kleuterschoolreisje, Ameland en de 

afscheidsvoorstelling voor groep 8 zijn we nog 

aan het nadenken. 

 



(T)huiswerk 

Veel kinderen werken dagelijks aan hun thuiswerk op de computer! Er worden ook andere 

leerzame activiteiten ondernomen, zo wordt er gekookt, gebouwd, gedamd en geknutseld! Heel 

leuk om te zien dat het leren gewoon doorgaat!  

 

 3b    3a                 1/2b   1/2b 

Werken met een thema 

Rowel (4b) en Senna (1/2e) hebben thuis gewerkt rond 

het thema gezond en ziek zijn.  Ze hebben 

verschillende dingen rond dit thema geknutseld en ook 

een experiment uitgevoerd waarom handen wassen zo 

belangrijk is met water, zwarte peper (bacteriën) en 

zeep. Dit leuke proefje kunnen jullie ook zelf thuis doen: 

https://www.proefjes.nl/proefje/079 

 

Vergeet ook niet te bewegen! 

Christina (4b) en Eleana (5a) geven het 

goede voorbeeld. Zij hebben lekker thuis 

gesport. Je kunt allerlei sport- en 

beweegfilmpjes vinden op youtube of 

lekker meedoen met ‘Nederland in 

beweging’op tv of de dansjes van 

kinderen-voor-kinderen oefenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Challenge groep 7 

Aya uit groep 7a heeft meegedaan aan de 

challenge van haar klas. Ze heeft 1,5 meter 

uitgemeten in sokken. Aya: “Het is 6 en een 

halve sok      ongeveer anderhalve meter ik 

heb het gemeten met een liniaal”. 

 

Tot slot klik hier voor 

nog een paar leuke 

tips tegen de 

verveling van 

nu.nl/junior! 

 

 

 

https://www.proefjes.nl/proefje/079
https://www.nujunior.nl/het-laatste-nieuws/1957/de-leukste-school-en-doetips-voor-deze-weken.html?utm_source=NU.nl%2Fapp&utm_medium=voorpaginablok&utm_campaign=NUjunior

