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Deze editie enkele speciale fotopagina’s  

van onze thuiswerkende leerlingen!  

Supertrots zijn we op ze en op hun ouders! 
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Welkom 
In april verwelkomen we Tijs, Benne en Guusje bij ons in groep 1. Ze zullen het voorlopig 

even met afstandsonderwijs moeten doen maar we hopen dat ze daarna lekker op school 

met de andere kinderen kunnen spelen en leren! 

 

Nieuws van het team 
Vervanging van juf Ninette. 

Op dit moment verkeren wij allemaal in een bizarre tijd en proberen wij allemaal met de 

beste bedoelingen alles goed draaiende te houden. Dit geldt helaas niet voor alle scholen, 

zo ook basisschool de Cocon te Klundert. Op dit moment is daar de directeur door ziekte niet 

meer in staat om te werken.  

Juf Ninette is door onze directeur-bestuurder benaderd om tot de zomervakantie als 

plaatsvervangend directeur op de Cocon te gaan werken. 

Hierdoor kunnen haar werkzaamheden op de Wending geen doorgang vinden.  

Het is fijn dat meneer Bjorn op maandag haar dag in groep 6 overneemt. 

Haar taak als MR lid wordt door juf Danielle vd Bogart overgenomen en juf Kim neemt haar 

plaats bij vergaderingen van de OV in. 

We wensen juf Ninette veel succes toe bij deze uitdaging. 

 

Afstandsonderwijs en onze andere activiteiten 
Elke week ontvangt u een update wat betreft ons afstandsonderwijs aan uw kind. 

Afgelopen vrijdag heeft u een brief ontvangen waarin we voor de komende week onze 

afspraken hebben geactualiseerd. Fijn dat we een ZOOM momentje met uw kind kunnen 

hebben. We genieten van die momentjes. Fijn dat de kinderen van groep 1-2 deze week ook 

gaan Zoomen.  

Ons kabinet heeft besloten om de quarantaine periode te verlengen in ieder geval tot na de 

meivakantie, woensdag 6 mei. We hopen dat we jullie dan weer op school kunnen ontvangen. 

Vanwege deze afspraak hebben we enkele afspraken al moeten cancelen: 

- Sportdag 17 april.  

- Avondwandelvierdaagse, 11-14 mei 2020. 

- Alle verkeersactiviteiten van groep 7(verkeersdoolhof, theoretisch en praktisch 

verkeersexamen) 

- De bezoekjes aan de Boer. 

- De IEP toets. 

- Voetbaltoernooi voor groep 7 en 8 

Natuurlijk erg jammer dat geplande activiteiten niet door kunnen gaan. In crisistijd ontstaan er  

goede initiatieven om dan toch een vervangende activiteit te organiseren. Mooi dat we elkaar 

hierin kunnen vinden zodat onze kinderen toch nog in quarantaine tijd kunnen genieten van 

deze groepsmomenten. 
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In deze editie van Ons Ding willen we voornamelijk leuke dingen met jullie delen. De afgelopen 

weken hebben we vele leuke foto’s mogen ontvangen van jullie waarop te zien is hoe goed 

iedereen aan het werk is. Of juist aan het ontspannen, want die momentjes moet je juist ook 

inplannen. Geniet op deze en volgende pagina’s van onze en jullie hardwerkende kinderen en 

alvast een fijn Paasweekend, 12 en 13 april 2020.  

Oef, Roos vindt dat rekenen echt vermoeiend. 

Tessa krijgt hulp bij het maken van haar werk! 

Brady, maakt zelf een plantenbak om zijn 

pompoenzaadjes in te planten  

 

Jayden is met 

duplo 

moeilijke 

sommen aan 

het maken. 
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Die kleuters van 1-2 b zijn pas echt goed bezig! 

Sebas en Sophie zijn lekker aan het werk. 
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Groep 7 vindt  het geweldig dat ze elkaar iedere dag zien en spreken. 

Jesmay is hard aan de slag gegaan met alle leuke opdrachten die wij op de weektaak hebben gezet. 

Wat een kanjer!  
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Ook in groep 3b is er al snel een draai gegeven aan het 'thuis 

onderwijs'. Met een duidelijke weekplanning, waar ook het spelend 

en bewegend leren centraal staat, kunnen de kinderen heel goed 

aan de slag.  

Het lukt de kinderen om thuis een eigen leerplekje te creëren en 

omdat het nu een gekke situatie is kan dit dus ook een gek plekje zijn. 

We missen elkaar ontzettend, want in de klas met vriendjes en 

vriendinnetjes is het natuurlijk het allerfijnste. 

 



 

 

Ons Ding april 2020 

pagina 7 

 

 

 

 

Jasmijn maakt een gezond sapje! 

Hardwerkende Rive, je hoort haar hersens kraken 😉 

Er wordt hard gewerkt door Berry aan haar 

taken. 

Mmmmm, Max kan heerlijke gezonde fruitcocktails maken 

tussen het werken door! 
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Theaterlezen, maatjeswerk met zijn 3-en, deze 

groep 8-ers beeldbellen dan gewoon ff met elkaar. 

En ook gewoon serieus werk in groep 8…….bezig met het project 

van WOII, met mooie verwerkingen van Eva en Iris, deze week 

presentaties via Zoom……..het gaat gewoon door! Kanjers zijn ze! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

