
 

 

 

 

 

 

Het thuiswerken is hard werken voor iedereen. Onze leerlingen, u als ouders en de 

leerkrachten en onderwijsassistent allemaal dragen we ons steentje bij. 

Inmiddels krijgen de leerlingen vanaf groep 4 ook instructielessen online en wordt er 

naast herhalingsstof ook nieuwe leerinhoud aangeboden.  

 

We zijn in een aantal groepen ook gestart met SKYPE. Hierdoor kunnen de kinderen 

elkaar ook weer eens zien en kan de leerkracht aan een klein groepje ook extra 

instructie geven als er eenzelfde uitleg nodig is.  
 

Tips: 

 

Om het voor u en uw kinderen thuis zo prettig mogelijk te laten verlopen: 

- Breng zoveel mogelijk structuur in uw dag aan met voldoende pauzes. Net als 

we op school doen. 
- Kijk goed naar de dag- en weektaken. Wat MOET worden gedaan en wat 

MAG worden gedaan. 
 

Vragen tussen 9.00-11.00 uur 

In principe zijn de leerkrachten tussen 9.00-11.00 uur beschikbaar om direct antwoord 

op de vragen te geven.  

In de middag worden de lessen voor de volgende dag weer voorbereid, 

hebben we online overleg en wordt huiswerk gecorrigeerd. 
 

  

Wilt u vragen in het Ouderportaal richten aan de leerkracht die op de 

betreffende dag werkt? Bij de duo-banen worden leerkrachten nu regelmatig 

beiden benaderd, maar we willen u vragen alléén de leerkracht te benaderen die 

op die dag werkt.  
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Onderwijs op afstand…een hele klus 
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Pasen en de meivakantie 

Tijdens Goede vrijdag, Pasen en de meivakantie is er geen thuisonderwijs. U bent 

dan samen met uw kinderen vrij en ook de leerkrachten geven geen les. We hebben 

met elkaar afgesproken dat er tijdens die dagen dan ook geen contact is tussen 

leerlingen en leerkrachten. Zo kunnen we allemaal weer op adem komen. 

  

Studiedag 14 april vervalt 

De geplande studiedag op dinsdag 14 april gaat NIET door. Dat betekent dat uw 

kind van de leerkracht weer thuis onderwijs ontvangt. Het is dan thuis een “gewone” 

schooldag. 
 

 

 

 

 

Pasen, de zon geeft weer warmte en kracht.  

De lente is voller van geur.  

De mensen vertellen een hoopvol verhaal.  

Het leven bloeit op en krijgt kleur. 

 

Het is Pasen,  

laat het horen,  

het is Pasen,  

het is feest.  

Na het donker van de dood, nu het zonlicht van het leven.  

Kijk, de lente is geboren en de winter is geweest.  

Met Pasen wordt iets nieuws aan ons gegeven.  

 

Pasen, de wind is een steun in de rug.  

De merel zingt vrolijk een lied.  

De mensen staan op, gaan op weg naar het licht;  

en Pasen verzacht hun verdriet.  

 

Het is Pasen,  

laat het horen,  

het is Pasen,  

het is feest.  

Na het donker van de dood, nu het zonlicht van het leven.  

Kijk, de lente is geboren en de winter is geweest.  

Met Pasen wordt iets nieuws aan ons gegeven.  

 

 

 

 

 

 

Pasen 
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Natuurlijk willen wij als school ook stilstaan bij Pasen. Daarom hebben 

we met een aantal leerkrachten het paasverhaal voorgelezen en opgenomen. De 

link om naar dit filmpje te kijken staat hieronder.  

https://youtu.be/9zrolH49rBc 

 

Ook aan de kleuters hebben we gedacht. De link voor het digitaal 

prentenboek staat hieronder. 

https://issuu.com/kwintessens/docs/een_kus_voor_tibbe/18 

 

 

 

Traditioneel zoeken de leerlingen elk jaar eieren op school. Dat konden we dit jaar 

niet overslaan. In het filmpje hieronder kan iedereen toch nog op zoek. Kijk goed in 

alle klassen en probeer ze allemaal te vinden!  

https://youtu.be/RZMoYj2KeUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Knikkeren met 

paaseitjes?  

Klik hier voor de uitleg!  

https://youtu.be/qOzpi

pX9IjQ 
 

Knikkerpotje maken? 

Klik hier voor de uitleg! 

https://youtu.be/pkJtc
8BzmUM 

Paasverhaal 

Filmpje eieren zoeken 

https://youtu.be/9zrolH49rBc
https://issuu.com/kwintessens/docs/een_kus_voor_tibbe/18?fbclid=IwAR3sKaTI1_7DTz6AQzlv5nbTzLQHouVAvw4lMMRfXuh1iu6pUpFUihhI11w
https://youtu.be/RZMoYj2KeUE
https://youtu.be/qOzpipX9IjQ
https://youtu.be/qOzpipX9IjQ
https://youtu.be/pkJtc8BzmUM
https://youtu.be/pkJtc8BzmUM
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Namens het hele team.. 
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Groep 4 heeft vorige week proefjes gedaan. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wat een geweldig 

resultaat! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

In de dagtaak van groep 3 was van de week een 

opdracht opgenomen om buiten aan de slag te 

gaan. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de groepen 

Schaduwtekening 

 

Het was heerlijk weer voor een 

buitenopdracht, dus meerdere 

kinderen gingen naar buiten met de 

stoepkrijtjes!  

Ook Nicolas uit groep 3 was heerlijk 

aan het werk in de zon. Zijn ouders 

sturen geregeld een leuke foto en dit is 

er ook zo één. Prachtig, Nicolas!  
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1. De Gorgels en het geheim van de gletsjer 

Melle en zijn familie zijn op vakantie in de bergen, maar 

opeens raakt het zusje van Melle in paniek. Ze heeft haar 

rugzak laten liggen in het restaurant en daar zit haar 

gorgel Belia in. Een gorgel is een soort bolletje wol die ’s 

nachts korstjes op je wondjes maakt en zorgt dat je niet 

ziekt wordt.  Melle en het zusje van Melle gingen haar 

rugzak ophalen in het restaurant. De rugzak was er 

gelukkig, maar het zusje van Melle keek gelijk is de rugzak 

maar zag de gorgel Belia niet. En zo start een avontuur op 

zoek naar Belia.  
 

2. De koning van Katoren 

Stach zijn vader moest de vlag op de mast van de toren 

zetten en viel van de kerk en ging dood. En de koning 

ging op die dag ook dood. Stach moest bij zijn oom 

wonen. Toen hij later groter werd wilde hij graag koning 

worden. Hij moest hiervoor allerlei opdrachten uitvoeren. 

De laatste opdracht is erg spannend en heeft te maken 

met een kerk. Gaat dit hem lukken? Er is ook een vervolg. 

 

3. Meester Jaap 

In het boek beleeft meester Jaap samen met de klas 

elke dag iets bijzonders of grappigs meemaakt. Een 

keer gingen de kinderen rijmen en toen riep iemand: 

meester Jaap is een aap, ze hebben een wc-rollen 

gevecht gehouden en de kinderen mochten hun 

huisdieren mee naar school nemen. Het is vooral een 

heel grappig boek.  
 

 

Boekentoppers groep 6 
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Ook de kinderen van groep 1/2 A zijn thuis druk aan het werk. De ene keer maken ze 

wat op de computer, de andere keer wat in hun werkboekje en een andere keer zijn 

ze de opdracht van de dag aan het uitvoeren. En natuurlijk tussendoor ook nog 

even heerlijk spelen. Van letters verzamelen, tot een telspel met alle knuffels in een 

trein; elke dag weer wat anders. Wel heel raar voor de juffen. Maar o, wat zijn we 

super trots op jullie! 

 

Veel liefs, Juf Marlies en juf Simone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1/2a 
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Grote winactie Team4Talent en Intertoys Pijnacker  

 

Pijnacker-Nootdorp - Bewegen is gezond en ook nu 

houden Team4Talent en Intertoys Pijnacker jou graag in 

beweging! Samen hebben we een winactie bedacht waar 

je geweldige prijzen mee kan winnen. Intertoys Pijnacker 

heeft een aantal te gekke buitenspeelspellen ter 

beschikking gesteld, waar jij je de komende tijd mee kan 

vermaken! 

 

Wat moet je doen: 

1. Maak een tof filmpje met een cool sporttrucje of sportbeweging 

2. Post dit op social media en tag daarin Team4Talent Pijnacker-

Nootdorp en Intertoys Pijnacker 

3. Tag in jouw bericht 3 andere personen die jij deze uitdaging aan wil laten gaan 

 

Hierbij de link waar onze actie te vinden is, deze is ook op de facebook van 

Team4Talent geplaatst en daar vandaan makkelijk te delen.  

https://youtu.be/-sv8PQos9V8 

 

 

Beste ouders. 

 

Mijn naam is Wilma Abbink, ik ben leerkracht op De 

Keizerskroon en ik geef al ruim 10 jaar yogalessen 

aan kinderen, o.a. in de speelzaal van de 

Johannesschool. 

Graag wil ik mijn yogafilmpjes met jullie delen in 

deze onzekere periode, waarin er niet in 

groepsverband bewogen en gesport mag worden. 

Terwijl juist nu bewegen en ontspannen zo 

belangrijk is. 

Misschien is het fijn om mee te kijken met uw 

kind(eren)en ik denk nog fijner om zelf ook mee te 

doen (-; 

Heel veel yogaplezier. 

Ik wens iedereen hele mooie ontspannen 

paasdagen toe. 

Namasté  (juf) Wilma 

 

https://youtu.be/ibNHuBSbjX0 Dieren yoga 

https://youtu.be/Hybf5OSM6CQ  Zonnegroet   

https://youtu.be/QHySri2imJA Tussendoor 

https://youtu.be/5zH6oRrY994 Pasen 

Van buiten de deur 

Yoga van juf Wilma 

https://youtu.be/-sv8PQos9V8
https://youtu.be/ibNHuBSbjX0
https://youtu.be/Hybf5OSM6CQ
https://youtu.be/QHySri2imJA
https://youtu.be/5zH6oRrY994

