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Maar   de   lente   wist   het   niet  
En   de   bloemen   bleven   bloeien  
En   de   zon   scheen…De   eerste   mooie   lentedag   sinds   lange  
�jd   brak   aan  
En   de   zwaluwen   kwamen   terug  
En   de   lucht   werd   roze   en   blauw  
Het   werd   later   donker   en   ’s   ochtends   kwam   het   licht   vroeg   door  
de   ramen  
  
Mensen   moesten   vanuit   huis   gaan   werken  
Ondernemers   kwamen   in   de   problemen  
De   meeste   kinderen   konden   niet   meer   naar   school  
Er   was   ineens   niet   genoeg   ruimte   voor   iedereen   in   ziekenhuizen,   opera�es   en   onderzoeken   werden  
uitgesteld…Iedereen   wist   het  

Maar   de   lente   wist   het   niet   en   het   ontsproot  
Ze   draaide   onverstoorbaar   haar   jaarlijkse   programma   af  
Ze   schonk   ons   haar   mooiste   bloemen   en   haar   heerlijkste   geuren  

 

Omdat   de   lente   het   niet   wist,  

leerde   iedereen  

de   kracht   van   het   leven…  

 
 
Pasen  
Waarschijnlijk   hee�   u   via   onze   Parro-app   al   de   link   ontvangen   naar   een   filmpje   met   de   paasviering.  
Voor   de   zekerheid   plaatsen   we   ‘m   hier   ook   nog.   Wij   wensen   jullie   allemaal   fijne   paasdagen!  
Paasviering   klik    hier  
 
Koningsspelen  
Op   vrijdag   17   april   stond   de   8e   edi�e   van   de   Koningsspelen   gepland;   een   gezond   en   spor�ef   feest   voor  
meer   dan   1,2   miljoen   kinderen   in   het   primair   onderwijs.   Helaas   kan   deze   dag   in   de   huidige   situa�e   geen  
doorgang   vinden.   Wel   zullen   we   die   dag   een   heleboel   leuke   sport   en   spel   sugges�es   met   u   delen   via  
Classroom   of   de   Parro-app.   De   kinderen   hoeven   die   dag   geen   “schoolwerk”   te   doen   maar   kunnen   hun  
energie   kwijt   in   sport   en   spel!  
 
Meet   moment   voor   ouders  
Vanaf   komende   week   zullen   de   leerkrachten   ook   een   Meet-moment   voor   ouders   inplannen.   De   link  
hiervoor   zult   u   ontvangen   via   de   Parro-app.    Dit   Meet-moment   is   uiteraard   op�oneel,   maar   wij   kunnen  
ons   voorstellen   dat   het   pre�g   is   om   zonder   kinderen   even   iets   aan   de   leerkracht   te   kunnen   vragen   of  
ideeën   met   andere   ouders   te   kunnen   delen.  
 
Les   op   afstand   -   Tips   voor   ouders.    Klik    hier  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QUvaggZZzbM
https://ouders.lesopafstand.nl/


Twee   leesbevorderende   �ps   voor   de   leerlingen   thuis   vanuit   Idea!   
Groep   1   t/m   3:   kijk   op   de   website   van   bibliotheek   Idea   en   ga   mee   op   berenjacht!   
Overal   duiken   plotseling   beren   op:   hele   grote,   kleine,    super   zachte ,   oude,   gele,   bruine,   grijze,   allemaal  
verschillende   soorten   beren   verstopt   achter   het   raam.   De   berenjacht   is   geïnspireerd   op   het   boek:   Wij  
gaan   op   berenjacht   van   Michael   Rosen.   
Op   onze   website    h�ps://bibliotheek.ideacultuur.nl/actueel/de-virtuele-bibliotheek/jeugd-0-6    kun   je  
luisteren   naar   het   spannende   verhaal,   berenspelletjes   doen   en   meedoen   aan   een   berentekenwedstrijd!  
Maak   je   mooiste   beer   en   stuur   deze   aan:   info@ideacultuur.nl   en   misschien   win   jij   dan   wel   het   boek:   Wij  
gaan   op   berenjacht   van   Michael   Rosen!   
 
Groep   3   t/m   8:   samen   lekker   lezen!   
Om   er   voor   te   zorgen   dat   alle   kinderen   lekker   kunnen   blijven   lezen   thuis,   hebben   we   een   leuke   ac�e  
bedacht!   
Bekijk   het   filmpje:   "Samen   lekker   lezen",   op   onze   website  
h�ps://bibliotheek.ideacultuur.nl/actueel/de-virtuele-bibliotheek/jeugd   
 

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