
 

 

 
 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers 

 

Heel erg fijn. We mogen weer naar school. Het is nog maar de helft van de 

tijd maar we kunnen de kinderen in ieder geval weer op school verwelkomen. 

U heeft vanochtend een uitgebreide brief hierover ontvangen. 

We verheugen ons erop  om weer met de kinderen hier in school aan het 

werk te kunnen.  

Maar eerst even vakantie. We wensen u een fijne vakantie. 

Om de vakantie goed te beginnen sturen we u deze Ouderkrant met de 

Kinderkrant met veel leuke en gezellige dingen. Veel leesplezier. 

Hartelijke groet, 

Team Josephschool 
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Wie gaat er vandaag op verkeersbordenjacht? 

Zoek en vind de verkeersborden in de omgeving. Hoeveel borden kan 

uw kind vinden? Weer thuis kunnen jullie de betekenis van de borden 

op de website van Veilig Verkeer Nederland opzoeken! Download de 

verkeersbordenjacht op de website van SCHOOL op SEEF:  

 

https://www.schoolopseef.nl/images/verkeersbordenjacht/Verkeersbordenjacht.pdf 

 

Veel plezier!  
  

 

Groep 8 is deze 

periode hard aan de 

slag met opdrachten 

rondom de Tweede 

Wereldoorlog. Anne 

Frank schreef in een 

bijzondere periode in 

de geschiedenis een 

dagboek. Wij zitten 

nu ook in een 

bijzondere periode. 

Daarom hebben alle 

leerlingen van groep 

8 vorige week net als 

Anne Frank een 

dagboek 

bijgehouden. Elke 

dag hebben ze twee 

foto’s gemaakt en 

hier een aantal 

zinnen bij 

geschreven. Hier 

(met toestemming) 

een kijkje in het 

fotodagboek van 

Marleen. 

 

 

 

 

School op seef 

Groep 8 

https://www.schoolopseef.nl/images/verkeersbordenjacht/Verkeersbordenjacht.pdf
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https://www.kinderlaptops.nl/veel-gestelde-vragen 

 

 
 

 

De afgelopen weken is er in groep 1-2 een goed contact geweest met de kinderen 

en de ouders. 

Het nut van Ouderportal is hiermee wel bewezen. Wekelijks zijn de 

weektaken hierop gezet en de werkboekjes op papier konden 

voor 3 weken tegelijk opgehaald worden.  

Deze week zijn de kleuters hard aan het werk geweest met het 

werkboekje van de Koningsdag.  

Op de computers en tablets thuis is er hard gewerkt met Bas gaat 

digitaal, Bas telt mee, Squla en deze 

week Gynzy. 

De juffen keken thuis mee hoe het met de vorderingen 

ging en ze waren erg blij en trots om te 

zien hoe goed er gewerkt werd. 

In de klassenapp en op Ouderportaal 

werden foto’s en berichten uitgewisseld. 

Via de klassenouder Tamara postten de juffen hun tips van de dag 

en af en toe een filmpje. Veel foto’s en filmpjes van de kinderen 

kwamen ook via de communicatie kanalen bij ons terecht.  

Al met al een bijzondere maar ook leerzame en soms vermakelijke 

periode.  

Afgelopen woensdag hebben de juffen een rondje Pijnacker 

gedaan en zijn ze langs alle leerlingen van de klas gereden met 

een kleine verrassing.  

Hopelijk zien we elkaar nu weer snel, maar nu eerst even lekker 

vakantie vieren zonder werkboekjes, apps en leerprogramma’s op 

de computer. Niet op de laatste plaats even een rustmomentje 

voor alle ouders met hun dubbele taken die dit ook dik verdienen. 

 

 
 

 

 

Beste sponsors, 

hartelijk dank voor de 

bijdrage aan onze 

schooltuinen. Wat een 

mooi en fijn gebaar. 

  
 

Laptops 

Groep 1/2b 

Sponsors Schooltuinen 

https://www.kinderlaptops.nl/veel-gestelde-vragen
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Wat hebben wij genoten vandaag. Het was één groot feest. Overal 

werden we zo warm en leuk ontvangen. Het leek net of 

de koningin op bezoek kwam. We waren helemaal 

ontroerd en wat werden we verwend: leuke 

tekeningen, een bloemetje, een ijsje, een spandoek, 

een armbandje, een slinger, een lekker vers cakeje en 

een flesje water voor onderweg, maar vooral de lieve 

woorden en het enthousiaste onthaal van kinderen en 

ouders. Het gemis is 

alleen maar groter 

geworden. En wat leuk 

om te zien dat sommige 

kinderen ineens zo 

verlegen waren toen we 

aankwamen rijden met 

Tijl, het kleinkind van juf Carla, als 

grote hulp, die met zijn visnet ieder 

kind een cadeautje gaf en…….. een 

geheimpje. Heel erg bedankt.  

 

Dikke knuffel juf Carla en juf Agnes 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Een betrokken ouder heeft ons gewezen op een goede tip. Bij 

boekhandel van Atten kun je tasjes van de bibliotheek ophalen. Het zijn 

tasjes in de leeftijdscategorieën 3-6, 6-9 en 9-12 jaar met hierin 

verschillende boeken en dvd’s die men van de bieb kan lenen. Er zitten 

ook kleurplaten in. Het lenen is gratis en de tasjes kunnen of bij van 

Atten of bij de bibliotheek weer in worden geleverd. Meer leuke tips 

voor de meivakantie? Zie de volgende pagina’s.  

Op bezoek bij de kinderen 

 Tip van de dag 
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Leesbingo 

https://www.jufbijtje.nl/wp-

content/uploads/2017/04/leesbingo-1.pdf  

 

Smartgames 

online (1 persoons 

denkspellen)  

https://www.smartga

meslive.com/nl/welc

ome  
 

Vriendschapsarmbandjes 
maken. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=bFBtrOnVif4 

123zing Kidspagina 

Op de Kidspagina 

staan verschillende 

leuke liedjes om te 

luisteren, mee te 

zingen en mee te 

dansen.  

https://kids.123zing.nl

/kids 

 

Wil je, samen met je 

ouders de keuken in om 

heerlijke gerechten te 

maken? Kijk dan op de 

allerhande kidspagina. 

Wat kies jij? Soep? Friet 

met een lekker sausje? 

https://www.ah.nl/allerh

andekids/ 
 

proefjes:  

https://www.proefjes.

nl/proefjes.php 

 

Op Facebook zit ook 

een pagina die heet 

'het groen' met elke 

dat leuke creatieve 

ideeën voor buiten of 

met spullen van 
buiten. 

Letters en klanken 

https://schooltv.nl/link/l
etterjungle/ 

Voor kinderen uit de 

bovenbouw, die 

geïnteresseerd zijn in de 

geschiedenis van de 

Tweede Wereldoorlog: 

op Youtube kan je het 

dagboek van Anne 

Frank in vlogs bekijken.  

Vlog 1: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZWFjgWGI_Y

E 

 

Sport mee met Nathan 

Rutjes en zijn zoon Lavezzi. 

https://www.zapp.nl/progra

mmas/zappsport/filmpjes/9

89-zappsport-

home/clips/WO_AT_160416

68 

https://www.jufbijtje.nl/moe

derdagbingo/   

Op zondag 10 mei is het 

moederdag. Het is 

misschien leuk om deze 

bingo eerder aan mama te 

geven zodat je steeds iets 

liefs voor mama kunt doen. 

 

Bomberbot 

Als je het leuk vindt kun je programmeren met het 

programma Bomberbot! Het is in het Engels maar niet zo 

moeilijk te volgen. Hebben we gelijk lessen in het Engels;). Je 

kunt het ook gewoon op Nederlands zetten trouwens!  
 Log hier in : https://go.bomberbot.com/signupKid 

 Kies je eigen unieke gebruikersnaam 

 Maak je eigen wachtwoord en onthoudt deze. 

 Toegangscode klas is: Kanjers2020 

 

Verkeersspeurtocht: htt

ps://www.schoolopseef

.nl/images/verkeersbor

denjacht/Verkeersbord

enjacht.pdf  

 

Maak je eigen 
stripverhaal 

Maak van een oude sok 

een leuke pop. Op 

internet kun je hier veel 

voorbeelden en uitleg 

van vinden. 
 

 Tips voor in de meivakantie 

https://www.jufbijtje.nl/wp-content/uploads/2017/04/leesbingo-1.pdf
https://www.jufbijtje.nl/wp-content/uploads/2017/04/leesbingo-1.pdf
https://www.smartgameslive.com/nl/welcome
https://www.smartgameslive.com/nl/welcome
https://www.smartgameslive.com/nl/welcome
https://kids.123zing.nl/kids/
https://kids.123zing.nl/kids/
https://www.ah.nl/allerhandekids/
https://www.ah.nl/allerhandekids/
https://www.proefjes.nl/proefjes.php
https://www.proefjes.nl/proefjes.php
https://schooltv.nl/link/letterjungle/
https://schooltv.nl/link/letterjungle/
https://www.jufbijtje.nl/moederdagbingo/
https://www.jufbijtje.nl/moederdagbingo/
https://go.bomberbot.com/signupKid
https://www.schoolopseef.nl/images/verkeersbordenjacht/Verkeersbordenjacht.pdf
https://www.schoolopseef.nl/images/verkeersbordenjacht/Verkeersbordenjacht.pdf
https://www.schoolopseef.nl/images/verkeersbordenjacht/Verkeersbordenjacht.pdf
https://www.schoolopseef.nl/images/verkeersbordenjacht/Verkeersbordenjacht.pdf
https://www.schoolopseef.nl/images/verkeersbordenjacht/Verkeersbordenjacht.pdf
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https://www.tiepiesik.nl/2020/04/20/meivakantie-

activiteiten-in-coronatijd/  verschillende leuke 
activiteiten voor de kinderen en/of het gezin. 

Ben jij betrokken bij de 

natuur en de wilde 

dieren? Het Wereld 

Natuur Fonds heeft een 

aantal lessen gemaakt 

over de 

dieren. https://www.wwf.

nl/jeugd/educatie/toek

omstkunde/lessen-

thuis/overzicht 

Lees de kinderkrant 

van groep 7 en maak 

de puzzels en raadsels 

Doe opdrachten, voor 

in de tuin/ in de 

omgeving van het huis, 

van Staatsbosbeheer  

https://basisonderwijs.on

line/doe-opdrachten-

staatsbosbeheer.html?f

bclid=IwAR2Rfi9bPZXAy

NxmISgodr522UX2jDASfc

Ov9s0xOuV05vUQahyc5

_R54s4  

 

Breng je toilet tot 

leven. Ga naar 

www.meestermagazijn

.nl  en zoek op 

‘toiletkunst’ voor tips.  

 

Doe een Just Dance   

met alle leden van je gezin! 

Gebruik YouTube 

 

Download de app 

Tuinvogels van de 

vogelbescherming. Ga 

lekker in de tuin of 

ergens bij jouw huis in 

de buurt buiten zitten. 

Kijk of je vogel ziet. In de 

app kan je opzoeken 

welke vogel het is. 

Probeer zoveel mogelijk 

verschillende vogels te 

spotten. 

Je kunt allerlei 

creatieve en 

expressieve workshops 

volgen op de 

volgende 

site: https://www.team

talento.nl/workshops 

Creatief met pasta 

Omdat iedereen veel 

pasta heeft 

gehamsterd, kunnen 

we daar mooi mee 

aan de slag. Verf de 

pasta en rijg een 

ketting. Speel winkeltje 

met pasta. Gebruik 
hierbij de weegschaal. 

Buiten op zoek gaan naar 

iets dat precies 1 kilo is, 

zwaarder dan 1 kilo is en 

lichter dan 1 kilo is. Dit 

daarna controleren met de 

keukenweegschaal. 

Ontwerp je eigen 

geheimschrift.   

Maak ook de code 

hiervan.  

 
 

 
Stoepkrijten  

Maak met schilderstape vakken op de stoep.   

Verdeel bijv. Een vierkant in allemaal kleine vakken. Schrijf in 

elk vak bijv een antwoord van 1 t/m 10.  

Maak met stoepkrijt een legenda. Bijv 1 = roze. 2 = blauw etc. 

Geef uw zoon/ dochter een rekensom met 

een antwoord  1 t/m 10. Uw kind zoekt dan een vak in het 

vierkant met het antwoord en geeft het de bijbehorende 

kleur. (kan ook met hogere getallen, letters, tafels etc)  

 

Blijf lezen in de vakantie! 

Gebruik alle leuke tips die 

je de afgelopen tijd van 

de juffen hebt gekregen.  

 

Lezen en luisteren  

www.onlinebibliothee

k.nl  

 

Wil je thuis proefjes doen? 

Voor deze proefjes heb je 

bijna niks nodig en kun je 

eigenlijk altijd wel doen 

zonder eerst naar de 

winkel te gaan:  

 

https://www.proefjes.nl/pr

oefjesmetniks.php  

 

https://www.tiepiesik.nl/2020/04/20/meivakantie-activiteiten-in-coronatijd/
https://www.tiepiesik.nl/2020/04/20/meivakantie-activiteiten-in-coronatijd/
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/lessen-thuis/overzicht
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/lessen-thuis/overzicht
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/lessen-thuis/overzicht
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/lessen-thuis/overzicht
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-staatsbosbeheer.html?fbclid=IwAR2Rfi9bPZXAyNxmISgodr522UX2jDASfcOv9s0xOuV05vUQahyc5_R54s4
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-staatsbosbeheer.html?fbclid=IwAR2Rfi9bPZXAyNxmISgodr522UX2jDASfcOv9s0xOuV05vUQahyc5_R54s4
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-staatsbosbeheer.html?fbclid=IwAR2Rfi9bPZXAyNxmISgodr522UX2jDASfcOv9s0xOuV05vUQahyc5_R54s4
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-staatsbosbeheer.html?fbclid=IwAR2Rfi9bPZXAyNxmISgodr522UX2jDASfcOv9s0xOuV05vUQahyc5_R54s4
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-staatsbosbeheer.html?fbclid=IwAR2Rfi9bPZXAyNxmISgodr522UX2jDASfcOv9s0xOuV05vUQahyc5_R54s4
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-staatsbosbeheer.html?fbclid=IwAR2Rfi9bPZXAyNxmISgodr522UX2jDASfcOv9s0xOuV05vUQahyc5_R54s4
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-staatsbosbeheer.html?fbclid=IwAR2Rfi9bPZXAyNxmISgodr522UX2jDASfcOv9s0xOuV05vUQahyc5_R54s4
http://www.meestermagazijn.nl/
http://www.meestermagazijn.nl/
https://www.teamtalento.nl/workshops
https://www.teamtalento.nl/workshops
http://www.onlinebibliotheek.nl/
http://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.proefjes.nl/proefjesmetniks.php
https://www.proefjes.nl/proefjesmetniks.php
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Levend ganzenbord voor in de vakantie 
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Onze leerlingen, zoals alle kinderen van de basisscholen in 

Nederland, zitten op dit moment thuis. Om deze tijd zo nuttig 

mogelijk door te komen bestaat de mogelijkheid om een 

typetraining te gaan doen.  Onze leverancier van typetrainingen 

doet op verzoek van een aantal scholen een “Corona-

aanbieding” aan leerlingen van basisscholen waaronder aan 

onze school. De aanbieding houdt het volgende in; 

  

       Uw kind schrijft zich in via de site van House of Typing. 

(www.thehouseoftyping.nl/inschrijven  ) waarbij u dan de 

code CORO 10465 invult. 

       Op deze site vindt u ook informatie over het typeprogramma. 

       U betaalt een aangepast cursusbedrag van 50,00. Het is mogelijk om dit 

bedrag in (12) termijnen te voldoen. 

       Uw kind gaat dezelfde dag een welkommail krijgen met haar/zijn 

inlogcodes en kan aan de slag. 

       De leerlingen van onze school zullen de komende weken zoveel mogelijk 

“real-time” begeleid worden, hetgeen betekent dat zij op een vraag of 

opmerking, binnen het typepakket per direct, of binnen enkele minuten een 

reactie van hun  docent krijgen. Ook in het weekeinde zullen de kinderen 

begeleid worden. Dan krijgen zij altijd dezelfde dag een reactie op hun 

berichten. 

       De kinderen krijgen tot een jaar de tijd om hun training succesvol af te 

sluiten. Na het voltooien van de laatste eindtest, zal het typecertificaat 

opgestuurd worden naar het huisadres. 

       Elke week gaat een mail naar de leerling over wat is bereikt in de week 

daarvoor. U, als ouder, krijgt elke twee weken een voortgangsmail. 

       Het is ook voor ouders, broertjes en/of zusjes mogelijk om van deze 

aanbieding gebruik te maken. Iedereen (ook de volwassenen) gaat de 

jeugdversie van het programma krijgen. 

  

Ik hoop dat u deze aanbieding waardeert en dat veel kinderen deze “vreemde tijd” 

gaan benutten om typevaardig te worden. 
 

 

 

Van buiten de deur 

http://www.thehouseoftyping.nl/inschrijven

