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Pasen
Komend weekend is het Pasen. Geen meubelboulevards,
geen weekendjes weg, geen familiebrunches, toch wensen
wij jullie allemaal een fijn paasweekend in een kleine kring.
Wat betreft de weektaken die vandaag in de digitale
brievenbus vallen, er is rekening gehouden met de vrije
maandag.

MR-vergadering

De vergadering van de MR volgende
week is een besloten vergadering.

Ouderraadpleging 6 april
De ouderraadpleging is niet doorgegaan op 6 april. We
hebben u afgelopen maandag een aantal documenten
gestuurd ter info. We vragen alle ouders een reactie te
geven op deze stukken, belangrijk voor ons wat u vindt van
de voorgenomen fusie. Als u deze mail niet heeft gehad,
kunt u een mail sturen naar barbara.hoens@eenbes.nl,

dan wordt deze nog gestuurd. Fijn als u deze week een
reactie kunt mailen naar ouderraadpleging-AR@eenbes.nl
Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop
rondom de fusie.

Thuiswerken
Wat zijn we trots op onze kinderen (en ouders) dat zij zo
goed aan het werk zijn thuis. We denken dat iedereen wel
een modus heeft gevonden voor het thuiswerken. Als u
ergens hulp bij nodig heeft horen we het graag. De
leerkrachten zijn ook hard aan het werk om de kinderen op
maa e bedienen Wij krijgen mooie fo o s an kinderen
die leuke opdrachten hebben gedaan. Wist u dat de
kleuters ook een eigen programma hebben, met weektaak
en een Yurls pagina.
Opvang: tijdens de opvang op school zijn kinderen ook
zelfstandig aan het werk. De leerkrachten zijn dan ook druk
bezig aan de computer in hetzelfde lokaal, zodat er altijd
toezicht is. Als kinderen vragen hebben kunnen ze
natuurlijk hulp krijgen net zoals u dat thuis zou doen. We
verwachten wel een mate van zelfstandigheid en een
goede werkhouding. De opvang is de komende weken op
maandag en woensdag op Brukelum, dinsdag en
donderdag op de Heindert. We willen ouders vragen die
kinderen komen brengen, niet mee naar binnen te komen
en afscheid te nemen bij de voordeur, dit ook i.v.m. de 1 ½
meter afstand van elkaar.
Bereikbaarheid: De leerkrachten zijn bereikbaar voor de
eigen groep kinderen op de werkdag via de mail of
ideobellen in Teams De erdeling ssen de collega s is

goed met elkaar afgestemd. De school is telefonisch
meestal wel bereikbaar tijdens de opvang, als dit niet lukt
kunt in noodgevallen bellen met 06 58990539 of een appje
sturen. Dit is een nieuwe mobiele schooltelefoon.
Weektaak: De weektaak hebben we steeds op woensdag
gestuurd, maar er is gebleken dat het fijner is voor
kinderen en collega s da de e op dinsdag ssen
20.00 uur wordt verstuurd.

9 apr.
16 apr.
19 apr.
19 apr.
22 apr.
22 apr.

Guus Manders
Fenne van Dijk
Fleur jacobs
Joe Janssen
Wisse Drossaart
Jack van Veghel

Ingezonden berichten
Nieuwsbrief 31 maart 2020
Nieuwsbrief jeugd Bibliotheek De Lage Beemden

Extra nieuwsbrief

Omdat we nog steeds met z'n allen binnen zitten en er nu
natuurlijk veel tijd is om te lezen, hebben we een extra
nieuwsbrief voor je. Boordevol met tips om deze
bijzondere tijd door te komen.

Huisarrest

Bedankt voor de bloemen

Afgelopen dinsdag kregen wij als team van De Heindert
een bloemetje thuisbezorgd. Dat was wel een hele leuke
verrassing. Dank aan de ouderraad en de kinderen voor de
bloemen.

Maandag 30 maart is
de eerste aflevering
van Huisarrest
verschenen, een
tiendelige serie
voorleesverhalen over
kinderen die vanwege
een virus hun huis niet mogen verlaten. De serie wordt
geschreven en online voorgelezen door tien bekende
kinderboekenschrijvers. De eerste aflevering is van
Maren Stoffels; de dag erna wordt het verhaal verder
verteld door collega-schrijver Anna van Praag. Andere
schrijvers zijn onder anderen Pieter Koolwijk, Marcel
van Driel, Sanne Rooseboom en Abdelkader Benali, die
tekende voor de ontknoping. Alle schrijvers filmden hun
voorleessessie vanuit hun eigen huis. De afleveringen

zijn vanaf maandag 30 maart iedere dag om 14.00 uur
te volgen of later terug te kijken
via www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.

Lestips van de lees-/mediacoaches
Nu de kinderen zoveel thuis zijn is er extra veel tijd om te
lezen en met een verhaal aan de slag te gaan.In deze
nieuwsbrief geven we daarom een aantal lestips. Er is een
lesbrief voor peuters en kleuters, een lesbrief voor de
middenbouw én een lesbrief voor de bovenbouw van de
basisschool. Alle gebruikte verhalen zijn online
beschikbaar.
Peuters en kleuters
Misschien heb je het al langs zien komen op Facebook of in
de krant en misschien zijn jullie zelf al op jacht geweest.
Overal in Brabant gaan kinderen op Berenjacht. Deze actie
is gebaseerd op het boek Wij gaan op berenjacht. In deze
lesbrief geven we tips voor nog meer leuke activiteiten
rondom dit boek.
Middenbouw
In de lesbrief voor de middenbouw geven we tips om
samen met je kind aan de slag te gaan rondom De schelp
van Titus, een voorleesverhaal uit Het grote Rembrandt
voorleesboek.
Bovenbouw
In de lesbrief voor de kinderen van groep 6, 7 en 8
tenslotte geven we tips om aan de slag te gaan rondom
het boek De Gruwelijke Generaal van Jozua Douglas.
Alle lesbrieven zijn bijgesloten bij deze nieuwsbrief.

Meer digitale boeken
Steeds meer organisaties stellen tijdelijk digitale boeken
gratis beschikbaar.
Naast de, in een vorige nieuwsbrief en op onze website
genoemde, gratis digitale prentenboeken zijn
onderstaande digitale boeken tijdelijk ook gratis:
Digiboeken van Boekenpakket (met onder andere Boer
Boris)
Het Lettercircus (oefenen met letters)
Studio Sesam (gratis luisterverhalen over diversiteit)

De bibliotheek heeft je nodig
Nu we allemaal thuiszitten willen we deze tijd ook
gebruiken voor nieuwe ideeën. En daarbij hebben we jullie
hulp nodig!
Heb je tips of nieuwe ideeën voor de bibliotheek, deel ze
dan met ons!
Wat is er nu nog niet in de bibliotheek en zou je wel graag
zien? Je kunt dan denken aan bepaalde soorten boeken,
maar we bedoelen eigenlijk nog meer welke activiteiten
wij als bibliotheek zouden kunnen organiseren. Zou je het
bijvoorbeeld leuk vinden als wij een leesclub voor kinderen

starten? Of heb je een briljant idee dat we ook nu al
zouden kunnen starten?
Alle ideeën en tips zijn welkom en kun je sturen naar
[jeugd@bibliotheekdlb.nl]jeugd@bibliotheekdlb.nl. Lijkt
het je leuk om een keer met een groep (een panel) over
onze activiteiten te praten, stuur ons dan ook een mailtje.

#ikleesthuischallenge
Hoe lezen kinderen in thuisisolatie?
Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel roept kinderen
op hun leukste (voor)leesfoto te delen op social media met
de tag #ikleesthuischallenge erbij. De mooiste foto's
maken kans op een mooi leesboek van de tiplijst van de
Kinderboekenambassadeur! Doe je mee?
Kijk op kinderboekenambassadeur.nl

Kinderjury
Ook dit jaar gaat de Kinderjury weer van start.
Ben jij tussen de 6 en 12
jaar? Dan vorm jij samen
met de rest van de
Nederlandse kinderen de
Kinderjury! Jullie bepalen
met elkaar welk boek de
prijs van de Kinderjury in
ontvangst mag nemen. De Kinderjury wordt toegekend in
de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. Lees
nu mee en stem in mei voor hét kinderboek van 2019.
Voor meer informatie en de eerste hoofdstukken van 50
titels kijk je op www.kinderjury.nl

Media Ukkie Dagen
Deze week vinden de Media Ukkie Dagen plaats.
Juist deze ongewone tijd zorgt voor uitdagingen op het
gebied van mediaopvoeding. Kinderen gaan niet naar de
opvang of school, terwijl je als ouder misschien ook wel
moet werken vanuit huis. In veel jonge gezinnen zal meer
gebruik worden gemaakt van media. Extra schermtijd is
vaak een feest, maar hoe zorg je dat het leuk én veilig is?
En hoe kun je in alledaagse én buitengewone tijden
omgaan met media binnen de opvoeding?
In het kader van de Media Ukkie Dagen worden 7
herkenbare vragen beantwoord.
Meer tips van Mediasmarties over het doorkomen van de
week zonder en met media zijn als pdf toegevoegd aan
deze nieuwsbrief.

Digitale tips
Naast digitale boeken hebben we ook nog andere
digitale tips:
Spelen met Augmented Reality. Breng tekeningen tot
leven met Quivervision. Download een tekening van de
Quivervision website, kleur deze in en breng hem tot

leven met de gratis Quiver app Speel met het hele
gezin Mediajungle. Een spel over mediagebruik, waarin
ouders en kinderen van elkaar leren. Het spel is geschikt
voor kinderen vanaf 8 jaar.
En een tip voor jonge techneuten:
SkillsDojo een educatief platform waarmee kinderen in
de leeftijd van 6 t/m 12 jaar 21e eeuwse vaardigheden
kunnen ontdekken. Via een leuke opdrachten missies
komen ze erachter wat technologie is, hoe het werkt en
hoe het in elkaar zit.

Brief voor de koning / Letter for the King
Sinds kort brengt
Netflix een
absolute
klassieker op het
scherm: Letter for
the King/Brief
voor de koning.
Een spannende serie gebaseerd op het boek van
Tonke Dragt. Een echte aanrader! Het boek werd
bekroond met de Griffel der Griffels voor het
mooiste boek aller tijden en werd vertaald in 30
talen.
Geen Netflix? Luister het boek dan via
de Luisterbieb app.

Nog een laatste tip
Ook Bol.com biedt tijdelijk gratis luisterboeken aan
voor alle thuisblijvers. Nou ja, bijna gratis dan. Ze
kosten maar 1 cent per boek. Daarnaast plaatsen
ze elke dag om 9 uur 's ochtends vier video's
waarin bekende voorlezers een verhaal
voordragen.
Omdat de boeken bijna gratis zijn, willen we jullie
Alle visjes zwemmen in het water
In deze lesbrief geven we tips om samen met je peuter of
kleuter op een leuke en verantwoorde manier aan de slag
te gaan rondom het thema Alle visjes zwemmen in het
water. We laten een prentenboek, filmpjes en (digitale)
spelletjes zien. Zo zorg je voor een fijn moment samen.
Prentenboek Lees een prentenboek voor uit de serie Klein
wit visje van Guido van Genechten, of De Mooiste vis van
de zee van Marcus Pfister. We kunnen ons voorstellen dat
je deze prentenboeken niet in huis hebt. Via De
Voorleeshoek kun je deze prentenboeken ook digitaal
bekijken. Bereslim en Wepboek bieden ook kwalitatief
goede digitale prentenboeken. Ook via YouTube kun je ze
vinden. Houd er rekening mee dat de kwaliteit dan niet
altijd goed is.

Filmpje Op www.schooltv.nl kun je heel veel filmpjes en
fragmenten terugvinden. De site heeft ook een goede
zoekfunctie. Je kunt op onderwerp van het filmpje en op
leeftijd van je kindje zoeken. Passende bij het prentenboek
kun je kijken naar het fragment Vissen kijken in alle
kleuren. In 1.29 min. worden jij en je kindje meegenomen
naar een groot aquarium. Wat zie je allemaal? Welke
kleuren hebben deze prachtige vissen?
Creatief en spel mét of zonder digitale middelen Al deze
prachtige vissen zorgen voor inspiratie om samen creatief
aan de slag e gaan Doe je di o der e s me alleen ech
knutselmateriaal of combineer je het met digitale tools?
Hieronder ind je inspira ie oor beiden Vissenkom
knutselen. Bekijk hier een filmpje voor de werkinstructie.
Kijk eens op Pin eres oor le ke ideeën Zoek op
knutselen vissen peuters.
Hengelspelle jes Na rlijk k n je een gekoch
hengelspelletjes spelen. Maar het is nog leuker om het
samen met je kind te maken. Maak zelf visjes (papier,
karton of vilt) en maak er een stukje magneetplakband
(o.a. Action) aan. Maak van een stokje, touwtje en
magnee een ech e hengel en spelen maar Wil je
creatief bezig zijn en daarna je creatie digitaal terug zien in
een ech aq ari m? In de app store vind je de super leuke
app Squigglefish. Je kleurt samen met je kind op papier
allerlei waterdieren in. Zorg ervoor dat deze duidelijk met
een zwarte onafgebroken rand zijn omgetrokken. Met de
camera van je IPad
maak je in de app een foto van de tekening. Voor je het
weet zwemt jouw waterdier in het virtuele aquarium! Het
is een betaalde app. Waarom we hiervoor kiezen en meer
over schermgebruik met kinderen lees je hier.
E ra ideeën Zing samen alle liedjes die je ken o er
waterdieren. Denk aan Alle eendjes/visjes zwemmen in het
water en Visje, visje in het water. Via YouTube, Juf Roos en
Spo if is nog eel meer e inden He ersje lie e kleine
goudvis is voor peuters/kleuters niet te moeilijk. Leuk om
daarna ook echt bellen te gaan blazen! Lieve kleine goudvis
Lieve kleine goudvis Zwem maar rond Blaas nog maar wat
bellen Met je mond Met je mond Met je mond Lieve kleine
goudvis Zwem maar rond

