
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 28    donderdag 2 april 2020  

 
kalender april - mei 
vrijdag 10 april & maandag 13 april  - geen schoolwerk i.v.m. Goede Vrijdag & 2e Paasdag 
zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei  - meivakantie  
 
 
Onderwijs thuis 
Na de persconferentie van afgelopen dinsdag werd 
bevestigd wat iedereen al een beetje zag aankomen: 
de scholen blijven tot in de meivakantie dicht.  
Begeleiding door ouders 
We blijven u vragen om uw kind thuis te begeleiden 
met het schoolwerk om het onderwijs op afstand zo 
goed mogelijk vorm te geven.  
Belangrijk daarbij is om een dagritme aan te houden 
met vaste tijden voor aankleden, huiswerk, pauze en 
eten. Een (tijd)schema kan daarbij ondersteunend 
werken. Neemt u in dat schema vooral ook de pauzes, 
spelletjes en knutselmomenten op. Het belangrijkste 
is natuurlijk dat het thuis gezellig blijft met elkaar en 
dat iedereen gezond blijft.  
Bereikbaarheid 
De leerkracht van uw kind is van 08.30 – 14.00u online 
bereikbaar voor vragen en feedback op de lessen.  
 
Buitenspelen, hoe zit dat nou?  
Elke dag zijn er tenminste 2 teamleden op school 
aanwezig. Er komen soms kinderen even zwaaien en 
op het plein spelen. We merken dat er vragen zijn bij 
de kinderen. Mag je eigenlijk wel buitenspelen? 
Daarom hebben we speciaal voor de kinderen 
uitgezocht wat de richtlijnen zijn:  
“Kan ik nog wel buiten spelen met vriendjes?” 
Ja dat kan, als je 12 jaar of jonger bent. Let wel op een 
paar dingen:  
Het is belangrijk dat je niet met teveel kinderen 
tegelijk speelt.  
En zorg dat er minstens 1,5 meter tussen jullie zit. 
Spelletjes die daar fijn voor zijn: een bal overtrappen, 
badmintonnen, samen fietsen, frisbeeën of een 
parcours rennen of skaten.  
Heb je (een beetje) keelpijn, ben je verkouden, hoest 
je, nies je, heb je verhoging of koorts of krijg je weinig 
lucht/ben je benauwd? Dan moet je binnen blijven.  

Zo besmet je geen andere kinderen én hun ouders, 
opa of oma.  
Heeft iemand bij jou thuis koorts, last van 
verkoudheid en/of benauwdheid? Dan moet iedereen 
thuisblijven. Je kunt dus niet buitenspelen.  
Overleg ook altijd met je ouders. Wat wil je gaan doen 
buiten? En wat spreken jullie hierover af? Vaders en 
moeder die mee zijn, houden 1,5 meter afstand van 
elkaar. En vergeet niet om je handen te wassen als je 
uitgespeeld bent.  
 
Gezonde School: KraanwaterTappunt  
De Polderhof is een Gezonde School en heeft de 
vignetten “Bewegen” en “Gezonde Voeding”. Wij 
stimuleren het drinken van water. Met grote trots 
kunnen we melden dat er een Kraanwater Tappunt is 
geïnstalleerd op ons schoolplein. Leerlingen kunnen 
met een eigen bidon dus lekker fris kraanwater 
tappen als ze dorst hebben.  
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Schoolfotograaf in goed overlegd afgezegd 
We hadden de schoolfotograaf gepland voor  
maandag 11 en dinsdag 12 mei, direct na de 
meivakantie. In goed overleg met Essy fotografie 
hebben we afgesproken dat deze data komen te 
vervallen. Ervan uitgaand dat we maandag 11 mei 
weer kunnen starten, heeft onderwijs en 
groepsvorming op dat moment onze prioriteit.   
 
Museumbezoek? Het kan óók online !  
Beste ouders/verzorgers & beste leerlingen,  
We hadden voor deze vrijdag voor een aantal groepen 
een museumbezoek gepland. Helaas hebben we dit 
uitje moeten annuleren vanwege de coronacrisis 
waarin we ons bevinden. Toch kunnen we een 
uitstapje maken naar het museum! We hebben 
namelijk een digitaal alternatief gevonden:   
Uw kind t/m groep 6 kan deelnemen aan een virtuele 
tour door dierenpark Burgers' Zoo en op ontdekking 
gaan. Met de telefoon in de hand heeft uw kind 360 
graden beeld! Na de ontdekkingstocht kan uw kind 
een mooie kleurplaat uitzoeken. Deze kleurplaat kunt 

u downloaden en printen. 
De kinderen uit de groepen 7 en 8 gaan de 
Nachtwacht beleven op Beleef de Nachtwacht : na de 
intro klik je op 'operatie Nachtwacht tour'.  
Nadat je de tour hebt gedaan, scroll je hier naartoe  
totdat je Tekentip 1, Tekentip 2 en Tekentip 3 ziet. Dit 
zijn opdrachten die je kunt maken. 
Wij wensen jullie veel plezier met de belevenis en 

succes met de tekenopdrachten 🙂 
Vriendelijke groeten van het Polderhofteam 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik Eet Het Beter Thuis  

De leerlingen van groep 5 t/m 8 zouden deelnemen 

aan de proef & smaaklessen van “Ik Eet Het Beter”. 

Voor groep 8 stond de KlasseLunch op het programma 

die natuurlijk ook is geannuleerd. Maar goed nieuws 

voor wie thuis met dit programma aan de slag wil!   

Er is nu Ik-Eet-Het-Beter-Thuis ontwikkeld, speciaal 

voor deze periode waarin alle leerlingen thuis hard 

aan het werk zijn!  

Elke dag zijn er vier inspirerende opdrachten die 

kinderen alleen of met hun broer, zus, vader of 

moeder kunnen doen. Er zijn zelfs opdrachten om via 

de telefoon met opa en oma te doen. De hele familie 

is op die manier super gezond en lekker bezig. 

Via de site hebben de kinderen direct toegang tot de 

filmpjes en de interactieve Schijf van Vijf. Vanaf nu zijn 

de eerste dagen gevuld. Ook komen op de site de 

komende dagen steeds nieuwe opdrachten.

https://www.burgerszoo.nl/ontdek
https://www.burgerszoo.nl/kids/kleurplaten
https://beleefdenachtwacht.nl/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families
https://www.ikeethetbeter.nl/thuis
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