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Laptops en computers beschikbaar via Stichting leergeld
Het is nu mogelijk om via Stichting Leergeld een laptop of computer te krijgen. Dit is voor ouders
waarvan de financiële situatie niet toelaat om in ICT middelen te investeren. U kunt hiervoor een
aanvraag doen op de website van www.kindpakket.nl/ouders. Lukt het niet om deze aanvraag te
doen dan willen wij u daarbij helpen. Wij wijzen u er op dat deze mogelijkheid bestaat tot de
meivakantie.
Ontwikkeling van uw kind
Uw kind is straks zes weken niet naar school geweest. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen
maakt over de ontwikkeling van het leren. Wij begrijpen die zorg. Het is echter nog te vroeg om iets
te zeggen over wat deze zes weken doet met de voortgang van het leren. Op het moment dat we
weer naar school mogen zullen wij zo snel mogelijk in kaart brengen waar ieder kind zit qua
ontwikkeling en hoe we eventuele hiaten kunnen wegwerken.
Voor de kinderen van groep 7 zullen de resultaten van de Citotoets niet meetellen voor het
schooladvies volgend jaar. Neem vooral contact op met de leerkrachten en/of juf Dieuwke als u zich
echt zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind.
Ophaalmoment thuiswerk 14 april a.s.
Afgelopen dinsdag zijn bijna alle kinderen weer op school geweest. Wat was het fijn hen weer te
zien!
Volgende week dinsdag komen de kinderen hun nieuwe weektaak halen. We doen dit weer volgens
rooster (om de tien minuten). Zo is er geen tot minimaal contact tussen leerlingen en ouders
onderling. Uit onze evaluatie van het ophaalmoment van gisteren hebben we als team besloten dat
de leerkrachten op het moment van halen niet in de klas zijn. Het team is die dag wel (deels)
aanwezig voor vragen en opmerkingen, maar werken elders in het gebouw. Via telefoon, mail en
Google Meet zijn we altijd bereikbaar voor vragen en begeleiding. Uw kind krijgt van de leerkracht
instructies over het inleveren van het werk van afgelopen week.
Verbeteren verkeersveiligheid rond onze school
Wij willen dat uw kinderen veilig van en naar school kunnen komen. Toen we na gingen denken over
ons nieuwe schoolplein, hebben we ook de verkeersveiligheid hierin meegenomen. Eén van de
maatregelen die hieruit is voortgekomen is dat de ingangen zijn verplaatst. Veilig verkeer Nederland
denkt mee om onze schoolomgeving veiliger te maken.
Om een beeld te krijgen van de situatie bij onze school, vragen wij u onderstaande enquête in te
vullen. Uw antwoorden zijn heel belangrijk. Uw kind gaat immers iedere dag door het verkeer naar
school. Het is de bedoeling dat de enquête in één keer wordt ingevuld; door een ouder en het oudste
kind uit het gezin dat op de basisschool zit. De enquête kunt u invullen middels onderstaande link.

https://nl.surveymonkey.com/r/VSOEnqueteOBSDeDorpsschoolTeWolvega
Verkeersexamen groep 8
Het zal voor u geen verrassing zijn dat de praktisch verkeersexamens op dinsdag 12 mei geen
doorgang kunnen vinden i.v.m. het coronavirus. Of er nog een alternatief mogelijk is, is zeer onzeker.
Mocht hierover meer duidelijkheid zijn dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten. Wel ligt het in de
bedoeling om, indien de situatie het toe laat, het landelijk theoretisch examen alsnog in juni af te
nemen.
Bloemenzee bij zorgcentra Lindestede, Berkenstede en Wilgenstede
We zitten allemaal binnen, terwijl de lente ons van achter het raam toelacht. De bomen verkleuren,
de bloesem bloeit en de eerste bloemetjes in de tuin komen op. Iedereen, jong en oud wordt blij van
bloemen. Wat zou het mooi zijn als we samen de lente konden vieren! Zo ontstond vanuit de
woonzorgcentra het idee om de ouderen in de woonzorgcentra in het zonnetje te zetten. De
kinderen van de basisscholen, de vrijwilligers in woonzorgcentra, de mensen die alleen thuis zitten,
de mantelzorgers en iedereen met een warm hart, worden uitgenodigd om bij te dragen aan de
bloemenzee die we samen maken bij de woonzorgcentra. Meedoen? Dat kan met de instructies in de
bijlage.
Thuisbieb
Vanaf vandaag kan iedereen e-books lenen en lezen via de ThuisBieb. Ook als je geen lid van de bieb
bent. Er staan maar liefst 100 e-books voor jong en oud voor je klaar in deze nieuwe landelijke app.
Extra fijn: je leent net zoveel e-books tegelijk als je zelf wilt! Met de ThuisBieb willen alle bibliotheken
van Nederland iedereen die thuiszit een hart onder de riem steken én een mooie leeservaring bieden
in deze onzekere tijd.
Nog een tip vanuit de bibliotheek: Schrijvers lezen om de beurt online een door henzelf geschreven
verhaal voor. Het is voor kinderen van groep 3 t/m 8.
http://www.deschoolschrijver.nl/huisarrest/ en https://www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.html
Zie bijlage voor al het nieuws uit de bibliotheek.
Vreedzame school: opsteker-challenge
Doe je mee aan de opsteker-challenge?
Het helpt als we aardig voor elkaar zijn. Juist ook in deze tijd. Dat kan door opstekers te geven. Een
opsteker is iets aardigs dat je tegen iemand zegt. Van opstekers word je vrolijk en voel je je goed.
Iedereen kan opstekers geven. Ook jij! Wie ga jij verrassen met een opsteker? Je ouders, je broer(tje)
of zus(je)? Je opa of oma? Of misschien je vriend(in)? Je juf of meester? Of buurman of buurvrouw?
Een opsteker kun je op verschillende manieren geven. Welke manier bedenk jij om iemand te
verrassen? Bijvoorbeeld:
1. Maak een opsteker op een mooi briefje en verstop dat briefje op een plek, bijvoorbeeld in
een la of tussen een boterham. Of doe het briefje door de brievenbus
2. Teken een opsteker en hang die op de wc
3. ‘Schrijf’ met lego of ander materiaal een opsteker op tafel of de grond
4. Vertel een opsteker, als je iemand ziet of via de telefoon
5. Stuur een appje met een opsteker
6. Doe een opstekerkaart bij iemand in de bus
7. Maak een opstekerketting: wie de ketting om heeft krijgt een opsteker

8. Teken en schrijf met stoepkrijt opstekers op de stoep
9. Maak een opstekerslinger: hang een touw door de kamer of in de gang waaraan steeds een
paar zelfgemaakte papieren vlaggetjes bevestigd worden: zo groeit de opstekerslinger. Op
ieder vlaggetje wordt een opsteker geschreven
10. De opstekerposter: met hartjes die op een vel papier worden geplakt
11. De opstekerboom: zet een grote tak in een vaas of pot, als een soort van boom. De opstekers
kunnen op papieren blaadjes worden geschreven en aan de tak worden gehangen
12. Schrijf een opsteker met stroop op een pannenkoek
13. Verwerk een opsteker in een liedje, dansje of toneelstukje maken. Een filmpje daarvan
maken is ook leuk.
14. Lootjes: laat iedereen een lootje maken met zijn of haar naam erop. Neem de lootjes in en
laat ieder vervolgens een lootje trekken. Houd aan het einde van de dag een opstekerkring
waarin ieder een opsteker geven aan degene op het lootje. Stimuleer vooral opstekers te
geven die gaan over wat ze de ander hebben zien doen die dag.
15. Opstekerrondje: ga met elkaar in een kring staan. Eén staat met de rug naar de kring. Laat
een bal rond gaan in de kring. Degene die met rug naar de kring staat roept na een paar
seconden ‘STOP!’ Vraag aan de anderen een opsteker te geven aan degene die op dat
moment de bal in zijn of haar handen heeft.
Over opstekers kun je ook praten met elkaar. Kletsvragen:
a. Heb jij wel eens een opsteker gekregen? Welke? Van wie?
b. Heb jij wel eens een opsteker gegeven? Welke? Aan wie?
c. Hoe vind je het om een opsteker te krijgen?
Video
De Petrus Dondersschool in Den Haag werkt ook met de methode De
Vreedzame school. Collega juf Marjolein heeft een mooie vlog
gemaakt over opstekers.
https://www.youtube.com/watch?v=ISpvNXEe00I&feature=youtu.be

Fijne pasen allemaal!

OUD PAPIER 7 mei 2020
Ouder Keano en Janou
Ouder Ha-My
Ouder Giel
Ouder Noa

De komende weken zijn jarig:
20-04 Mayka (gr.6)
22-04 Austeja (gr.1)
22-04 Nick (gr.8)
05-05 Thieme (gr.3)
14-05 Sarah (gr.5)

Gezond eten is belangrijk voor een
goede ontwikkeling. We vinden het
belangrijk dat er op school gezond
eten en drinken is tijdens de pauzes,
de lunch, uitjes en bij het trakteren.
Graag uw aandacht hiervoor bij de
keuze van traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de leerkrachten
voor mogelijke allergieën/diëten in
de groep.
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