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Beste   ouders/verzorgers,  
 
Week   5   van   het   thuisonderwijs   zit   erop!   Ook   deze   week   zijn   de   kinderen   en   leerkrachten   weer   druk   bezig  
geweest   met   het   onderwijs.   We   zien   de   zelfstandigheid   van   onze   leerlingen   groeien   en   zien   de   enorme  
inzet   die   u   als   ouders   toont.   Een   groot   compliment   is   zeker   op   z’n   plaats.  
Vandaag   is   de   dag   van   de   Koningsspelen.   Wat   vinden   we   het   allemaal   jammer   dat   we   dit   feest   niet   met  
elkaar   kunnen   vieren!   Hopelijk   hee�   uw   kind   vandaag   toch   leuke,   spor�eve   ac�viteiten   kunnen  
ondernemen.   
Volgende   week   zal   een   spannende   week   zijn,   een   week   met   landelijke   besluiten,   beslissingen   van   ons  
bestuur   en   ons   team,   over   de   periode   na   de   meivakan�e.   We   houden   u   hiervan   natuurlijk   op   de   hoogte!  
 
Achterstand  
Een   vraag   die   bij   veel   ouders   speelt   is   of   de   kinderen   een   grote   achterstand   zullen   krijgen   doordat   ze   niet  
naar   school   kunnen.   Wij   kunnen   ons   voorstellen   dat   er   hieromtrent   zorgen   bij   u   leven.  
Helaas   kunnen   wij   hierover   nog   geen   concrete   uitspraken   doen,   omdat   we   dat   in   de   huidige   situa�e   niet  
kunnen   toetsen.   Wel   kunnen   we   u   verzekeren   dat   wij   er   alles   aan   doen   om   elke   leerling   op   zijn   of   haar  
niveau   zo   goed   mogelijk   te   begeleiden   op   afstand.   Dit   betekent   concreet   dat   er   naast   klassikale  
instruc�e(filmpjes)   ook   individuele   instruc�e   of   instruc�e   aan   kleine   groepjes   wordt   aangeboden.   Eén   en  
ander   zal   ook   weer   a�angen   van   de   beslissing   die   het   kabinet   volgende   week   neemt.  
Mochten   de   scholen   weer   (gedeeltelijk)   opengaan   is   er   bijvoorbeeld   de   op�e   om   de   Cito-eind   toetsen   af  
te   nemen   en   zodoende   een   nulme�ng   te   verkrijgen   van   waaruit   we   ons   onderwijs   weer   verder   inrichten.  
We   houden   als   team   de   einddoelen   per   groep   goed   in   de   gaten,   met   name   op   het   gebied   van   de  
kernvakken   lezen,   rekenen,   taal   en   spelling.    Als   blijkt   dat   hier   nog   e.e.a.   moet   gebeuren   zullen   we   hier  
de   focus   op   leggen   en   dan   andere   vakken   minder   prioriteit   geven.   
Wij   realiseren   ons   dat   we   uw   zorgen   hiermee   niet   wegnemen   maar   hopen   snel   met   concrete  
antwoorden   te   kunnen   komen!  
 
Meet-moment   ouders  
Afgelopen   week   hebben   de   Meet-momenten   voor   ouders   plaatsgevonden.   Wij   hebben   deze   geïni�eerd  
om   ook   van   u   te   horen   hoe   het   thuis   gaat   in   het   algemeen   en   met   het   onderwijs   in   het   bijzonder.   Veel  
ouders   waren   ook   blij   om   andere   ouders   hierover   te   spreken   en   ervaringen   te   kunnen   delen.  
We   zijn   ons   enorm   bewust   van   de   veerkracht   die   deze   �jd   van   u   vraagt.   We   hebben   waardevolle   �ps  
ontvangen   en   waren   verheugd   over   zoveel   lieve   posi�eve   reac�es!   Wij   willen   u   heel   hartelijk   danken  
voor   de   genomen   moeite   om   met   zoveel   ouders   deel   te   nemen   aan   dit   Meet-moment!   
 
OuderWijzerTelefoon  
In   deze   gekke   �jd   is   het   een   gegeven   dat   kinderen   veel   meer   de   Kindertelefoon   bellen   en  
eenzame   en   oudere   mensen   bellen   massaal   naar   de   Luisterlijn.   Maar   waar   kunnen   ouders  
terecht   met   hun   vragen?   Omdat   in   de   coronacrisis   de   noodzaak   voor   ouders   om   ondersteuning   te  
kunnen   krijgen,   juist   heel   groot   is,   start   OuderWijzer   nu   met   de   OuderWijzerTelefoon.   
Iedereen   die   even   wil   sparren,   stoom   af   wil   blazen   of   vragen   hee�   over   zijn   of   haar   ouderschap   en/of   de  
opvoeding   van   zijn   of   haar   kind,   kan   bellen   naar   de   OuderWijzerTelefoon   via   085-1303959.  
h�ps://www.ouderwijzer.nl/nieuws/10-onderwijzer-start-de-ouderwijzertelefoon  
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Verkeerde   berichtgeving   poli�e  
Afgelopen   week   zagen   wij   een   bericht   van   RTV   Utrecht   dat   er   ruiten   ingegooid   waren   op   onze   school.   
Na   een   grondige   check   was   er   gelukkig   geen   enkele   vernielde   ruit   te   vinden!   We   hebben   contact  
opgenomen   met   de   wijkagent   en   ook   hij   begrijpt   niet   hoe   dit   bericht   is   ontstaan.   Gelukkig   voor   ons   was  
dit   dus   een   geval   van   fake   news…  
 

 
 

Zorg   goed   voor   uzelf   en   voor   elkaar   en   we  
hopen   iedereen   snel   weer   in   gezonde  
omstandigheden   te   zien!  
 
 

 
Goede   doelen   ac�e  
Hallo   Bron   ouders   &   kinderen!  
  
Mijn   naam   is   Laura   en   ik   ben   moeder   van   Ruby   uit   groep   6.  
Ik   zet   mij   in   voor   de   vrijwilligersorganisa�e    BECAUSE   WE   CARRY    ( www.becausewecarry.org )   
Voor   hen   ga   ik   rugzakjes   inzamelen   voor   de   kinderen   in   kamp   Moria   op   Lesbos.  
In   dit   vluchtelingenkamp   leven   duizenden   gevluchte   kinderen   in   barakken   en   tentjes.   De   Corona-crisis  
tre�   ook   hen,   de   georganiseerde   programma’s   zoals   het   kleine   schooltje,   de   Engelse   lessen   en   sport   en  
spel   momenten   liggen   allemaal   s�l.   Ook   deze   kinderen   willen   spelen,   leren   en   avonturen   beleven.   Maar  
wat   moeten   ze   doen?   Er   is   niks   te   beleven   en   niemand   doet   iets   met   ze.  
Dus   wij   gaan   ze   helpen!  
De   bedoeling   is   om   leuke   gevulde   rugzakjes   te   maken   voor   zoveel   mogelijk   kinderen.   Een   feest   om   te  
krijgen   en   voor   jullie   ook   super   leuk   om   samen   te   stellen   samen   met   je   kind(eren)   met   het   uiteindelijke  
doel   in   gedachten.  
Vind   je   het   een   mooi   ini�a�ef   en   leuk   idee?   Kies   een   lee�ijd   en   aan   de   slag!   Alvast   heel   erg   bedankt!!  
  
DE   RUGZAKJES  
We   zoeken   echte   rugzakjes,   dus   met   twee   brede   banden   voor   op   de   rug,   niet   van   die   sportrugzakjes   met  
touwtjes.   Je   mag   een   tweedehands   rugzakje   samenstellen,   of   een   nieuw   setje   maken.   We   gaan  
verschillende   rugzakjes   maken   in   drie   lee�ijdscategorieën.  
Meisjes   •   Jongen   •   Gender   neutraal.  
1-3   jaar  
4-6   jaar  
7-12   jaar  
En   aan   een   rugzakje   hang   je   een   kaartje   met   1-3,   4-6,   7-12   Girl   of   Boy   of   een   als   het   voor   beide   is.  
 
🧸1-3   JAAR  
Blokken,   Duplo,   bal,   vetkrijtjes,   autootje,   vliegtuigje,   treintje,   plas�c   of   houten   dieren,   vormpjes,voor  
zandtaartjes   &   ijsvormpjes,   schepje,   spulletjes   om   keukentje   te   spelen,   kleurboek,   popje,   vingerpopjes,  
poppenkastpoppen,   kleine   muziekinstrumentjes,   verkleedkleren   (kleine   a�ributen   zoals   opzet  
oren,neus,   staart,   kroontje,   blokpuzzel,   boekje   met   alleen   plaatjes   i.v.m   taal.  
 

4-6   JAAR  
Puzzel,   kwartet,   Memory,   telraam,   spelletjes   maar   dan   de   reisversie   ~   let   op   de   lee�ijd,   bal,   popje,   etui  
met   s��en   en/of   potloden   en   puntenslijper   +   mooi   schri�   of   kleurboek,   s�ckervel,   autootje,   vliegtuigje,  
treintje,   plas�c/houten   dieren,   Playmobil,   kleine   muziekinstrumentjes,   knutselpakket,   uitveegbaar  
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tekenbord,   vouwblaadjes,   verkleedkleren   ~   kleine   a�ributen   zoals   opzet-oren,   neus,   staartje,   kroontje,  
punnikwerk,   kralen   en   draad   om   een   ke�ng   te   maken.  
 

7-12   JAAR  
Puzzel,   kwartetspelletjes   maar   dan   de   reisversie-   let   op   de   lee�ijd,   Uno,   kaartspel,   bal,   etui   met   s��en  
en/of   potloden   en   een   puntenslijper   +   mooi   schri�   of   kleurboek,   s�ckers,   auto,   kleine  
muziekinstrumentjes,   Playmobil,   knutselpakket,   loombandjes,   uitveegbaar   tekenbord,   Rubix,  
jongleerballetjes,   diabolo,   dammen,   schaken   ~   kleine   versie,   Domino,   Lego,   punnikwerk,   dobbelstenen,  
knikkers   en   een   klein   voetballertje.  
 
HOE  
Alles   wat   je   in   het   rugzakje   doet,   is   schoon,   heel,   cool   en   gaaf!  
Je   doet   4   a   5   speelgoedjes,   leerzame   items    in   een   rugzak   die   passen   bij   de   lee�ijd   en   gender.  
De   rugzak   mag   Max   2   kilo   wegen.  
De   rugzak   gaat   nog   makkelijk   dicht!  
  De   rugzak   hee�   dus   brede   banden,   niet   zo'n   gymtasje   met   touwtjes   en   geen   andere   tas   modellen.  
Omdat   we   het   eerlijk   gaan   verdelen   is   dit   alles   extreem   belangrijk.  
  Elk   kind   krijgt   zo   echt   iets   heel   moois   en   waardevols.  
 
WAT   ECHT   NIET  
Knuffels!   Dit   mogen   we   niet   uitdelen   i.v.m   luizen,   schur�   en   andere   ziektes.  
Springtouwen   worden   gelijk   ingezet   door   ouders   om   de   tent   mee   te   verstevigen   of   sprokkelhout   mee  
samen   te   binden.  
Pistolen   of   legerach�g   speelgoed   kan   een   trauma   aanwakkeren   en   is   daarmee   echt   een   no   go.  
En   please   doe   geen   tandenborstels,   zeepjes   of   kleding   in   de   tas.   Dat   maakt   het   heel   oneerlijk   en   daar   is  
het   kamp   toch   weer   net   te   klein   voor.   We   focussen   ons   op   speelgoed   en   leerstof.  
  
INLEVEREN  
De   rugzakjes   mogen   afgegeven   of   opgestuurd   worden   naar:  
  
Laura   tav   Because   We   Carry  
Gemshoorn   33  
3766   EJ   SOEST  
  
Ze   mogen   uiteraard   ook   in   een   tas   of   vuilniszak   neergelegd   in   de   tuin   of   voor   de   deur!  
Op   1   en   2   mei   staat   er   een   speciale   kliko   voor   de   deur   waar   je   de   rugzakjes   ook   in   kunt   doen.  
Voor   vragen   kan   je   al�jd   bellen,   mailen   of   appen!   lauraloohuizen@gmail.com  
06-38827023  
  
Alvast   super   bedankt   en   ik   hou   jullie   op   de   hoogte   van   de   resultaten!  
  
Groet   Laura  
 
 
 
 


