
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 29    donderdag 16 april 2020  

 
kalender april - mei 
vrijdag 17 april    - 10.00 – 12.00u alle kinderen: cadeautje ophalen 
zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei  - meivakantie  
 
Beste ouders, 
 
In een mailwisseling schreef een ouder “Een 
schoolgebouw zonder kinderen is alsof de ziel er uit 
is.... het wacht vol verwachting op de enthousiaste 
kreten en het geroffel van voeten van de kinderen.” 
Het omschrijft precies het gevoel dat wij ervaren als 
we op school aanwezig zijn om de lessen voor te 
bereiden en/of “dienst” hebben voor de opvang van 
kinderen van ouders met vitale beroepen. Want ook 
wij werken zoveel mogelijk vanuit huis. Hopelijk 
krijgen we volgende week dinsdag meer duidelijkheid 
over het opengaan van de scholen.  
We hebben bewondering voor alle ouders die nu 
thuisonderwijs geven, naast alle andere taken en 
werkzaamheden die ook doorgang moeten vinden. 
Kinderen maken hun huiswerk, loggen in en chatten 
met de leerkracht alsof ze nooit anders hebben 
gedaan. Niemand is “ontkoppeld”. Ik ben trots op de 
kinderen. Ik ben trots op u als ouder. En ik ben trots 
op mijn collega’s! Zij hebben in zeer korte tijd het 
onderwijs op afstand eigen gemaakt en blijven zich 
hierin ontwikkelen. Er zijn nu ook lessen online, er 
worden spelletjes bedacht en er wordt met elkaar 
gespeeld. Hoe fijn is het om de gezichten weer te zien 
en de stemmen te horen!  
In principe zijn de leerkrachten op hun werkdagen 
tussen 8:30 uur en 14:00 uur “bereikbaar”. In de 
praktijk blijkt het lastig de schooldag om 14:00 uur te 
eindigen. Er zijn kinderen die later op de dag met het 
schoolwerk starten en dus ook later met vragen 
komen. De ontwikkelingen met het online lesgeven 
vraagt overleg tussen de collega’s en op de 
achtergrond zijn we bezig met de voorbereidingen 
voor als de school weer opengaat en zelfs voor het 
komende schooljaar. Dit vraagt tijd en betekent dat 
uw kind niet altijd direct een antwoord krijgt op de 
vraag die hij of zij aan de leerkracht stelt. Het 
antwoord op een vraag die na 14:00 uur wordt 
gesteld, kan zelfs tot de volgende dag duren. We 

rekenen op uw begrip. Misschien lukt het u om uw 
kind alvast op weg te helpen. De kinderen weten dat 
ze alvast verder kunnen gaan met het werk dat ze wel 
begrijpen, net als in de klas.  
We ervaren een fijne samenwerking met ouders. Er is 
een grote betrokkenheid van iedereen. We voelen ons 
in verbinding staan met elkaar ook al is het op 
afstand. En dat is ook iets om trots op te zijn!  
Hartelijke groet, 
Karin Draisma 
 
Dinsdag a.s. persconferentie 
Komende dinsdag 21 april is er weer een 
persconferentie vanuit de overheid. Dan zal naar 
verwachting bekend worden gemaakt wat de 
maatregelen voor het onderwijs zullen zijn voor na de 
meivakantie. Zodra er een definitieve uitspraak is 
vanuit de overheid, zal u via Social Schools een brief 
ontvangen van het CvB .   

 
Morgen “De Woningsspelen” 
De Koningsspelen die voor morgen op de planning 
stonden zijn geannnuleerd. Maar… natuurlijk is er een 
oplossing voor elk probleem. Meester Remko heeft de 
online versie staan.  
Dus hup, trek morgen oranje kleren aan, zet de 
meubels opzij, óf maak ruimte in de tuin of op het 
balkon en doe mee met de Woningsspelen! Er staan 
allemaal leuke opdrachten klaar waarmee je punten 
kunt scoren!  
 
Meivakantie 
Volgende week zijn er nog online lessen, vanaf 
zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei is het 
meivakantie en is er twee weken lang geen 
schoolwerk.  
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NPO Zappelin extra biedt educatie voor kinderen 
zonder laptop of tablet 
In samenwerking met Schooltv (NTR) stelt NPO 
Zapp/Zappelin educatieve programma’s beschikbaar 
via de tv-zender NPO Zappelin extra. Zo kunnen 
basisschoolleerlingen elke doordeweekse dag 
Schooltv kijken, zonder dat zij een laptop, tablet of 
internetverbinding nodig hebben. 
Hiermee krijgen alle kinderen die nu thuis zitten 

toegang tot educatief materiaal. Op deze manier helpt 

de NPO de kans te verkleinen dat er tijdens deze 

periode niveauverschillen ontstaan tussen kinderen 

op de basisschool. 

De programmering is gebaseerd op veelgebruikte 

lesvideo’s 

De lesvideo’s zijn verdeeld in verschillende 

tijdsvakken. Ieder tijdvak richt zich op een specifieke 

lesgroep. Zo staan in de lesvideo’s voor de onderbouw 

taal en rekenen centraal. De video’s voor de 

bovenbouw behandelen geschiedenis en 

aardrijkskunde. De doordeweekse programmering van 

Schooltv is als volgt: 

09.00 tot 09.30 uur:               groep 1 en 2 

09.30 tot 10.00 uur:               groep 3 en 4 

10.00 tot 11.00 uur:               groep 5 en 6 

11.00 tot 12.00 uur:               groep 7 en 8 

Het themakanaal NPO Zappelin extra is in het 

basispakket te zien bij Ziggo op kanaal 311, KPN op 

kanaal 58 en T-mobile op kanaal 195 

 

Vrijdag 17 april tussen 10 en 12 u  

cadeautje ophalen 

Morgen willen we graag even een klein cadeautje 

uitdelen aan alle leerlingen van De Polderhof.  

We missen jullie, het is leeg en stil in school!  
Tussen 10.00 en 12.00u staan onze MR-ouders 
Annemieke de Vos en Angela de Boer op het 
schoolplein om alle leerlingen een klein cadeautje te 
geven. Kom dus even naar school om dit op te halen, 
maar…. houd je aan de regels om het corona-virus 
niet te verspreiden: 

- Kom zoveel mogelijk alleen. Je mag het 
cadeautje voor je broertje(s)/zusje(s) 
meenemen;  

- Ben je ziek of verkouden? Laat iemand anders 
jouw cadeautje ophalen;  

- Houd 1,5 m. afstand;  
- Zie je dat het druk is? Wacht even op een 

afstand totdat je aan de beurt bent.  

 

 



RUGZAKJES INZAMELEN VOOR GEVLUCHTE KINDEREN IN KAMP MORIA – GRIEKENLAND 
 

Manja Rose, ouder van Myrto en Julia uit groep 3, heeft gevraagd mee te helpen bij het inzamelen van rugzakjes voor alle 
gevluchte kinderen die leven in kamp Moria op Lesbos.  

 
“Deze actie is zo hard nodig. De Corona tijd is voor deze kinderen echt extreem saai. Waar wij met onze kinderen rondom de 

tafel op de iPad en met Zoomcalls thuis gewoon doorleren en met het speelgoed dat onze kinderen hebben zich redelijk 
vermaken in en om het huis, is deze tijd in het kamp vooral voor de kiddo's echt oersaai en mogelijk. Kinderen moeten in hun 

tent blijven waar echt niks te doen is.  
 

Naar school gaan was al geen optie, buitenspelen zoals voetballen met een fles, knikkeren met steentjes en glijden van de 

berg in een kratje dit alles mag nu zelfs niet meer door Corona. Iedereen moet in zijn tent zitten. 
Hoe fijn is het dan om een mooie, gave rugzak te krijgen, met 4 a 5 speeltjes erin, waar je ook nog wat van kunt leren. Want 

alle kinderen van over de hele wereld willen zich ontwikkelen. En de ontwikkeling van kinderen mag nooit stilstaan door een 
onverschillig beleid van grote mensen.  

 
Tijd voor onze liefdevolle hulp. 

 
RUGZAKJES 

We zoeken echte rugzakjes, dus met twee brede banden voor op de rug, niet van die 
sportrugzakjes met touwtjes. Je mag een tweedehands rugzakje samenstellen, of een nieuw 

setje maken.  
 

We gaan drie verschillende rugzakjes maken in drie leeftijdscategorieën.  
 

Meisjes • Jongen • Gender neutraal. 

1-3 jaar 
4-6 jaar  

7-12 jaar  
 

En aan een rugzakje hang je een kaartje met 1-3, 4-6, 7-12 Girl of Boy of een ❤️ als het 

voor beide is.  
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🧸1-3 JAAR  

Blokken, Duplo, bal, vetkrijtjes, autootje, vliegtuigje, treintje, plastic of houten dieren, vormpjes,voor zandtaartjes & 
ijsvormpjes, schepje, spulletjes om keukentje te spelen, kleurboek, popje, vingerpopjes, poppenkastpoppen, kleine muziek 

instrumentjes, verkleed kleren (kleine attributen zoals opzet oren, neus, staartje, kroontje, blokpuzzel, boekje met alleen 

plaatjes i.v.m taal.  
 

🦁4-6 JAAR  

Puzzel, kwartet, Memory, telraam, spelletjes maar dan de reisversie ~ let op de leeftijd, bal, popje,  
vergrootglas, etui met stiften en/of potloden en puntenslijper + mooi schrift of kleurboek, stickervel, autootje, vliegtuigje, 

treintje,  
plastic/houten dieren, Playmobile, kleine muziek instrumentjes, knutselpakketje, uitveegbaar tekenbordje,  

vouwblaadjes, verkleedkleren ~ kleine attributen zoals opzet-oren, neus, staartje, kroontje, punnikwerkje, kralen en draad om 
een ketting te maken. 

 

🌈7-12 JAAR 

Puzzel, kwartet, spelletjes maar dan de reisversie- let op de leeftijd, Uno, kaartspel 

bal, vergrootglas, etui met stiften en/of potloden en een puntenslijper + mooi schrift of kleurboek, stickervel, auto, kleine 
muziek instrumentjes, Playmobil, knutselpakketje,  

loombandjes, uitveegbaar tekenbordje, Rubix,  
jongleerballetjes, diabolo, dammen, schaken ~ kleine versie, Domino, Lego, punnikwerkje, dobbelstenen, knikkers en een 

klein voetballertje.  

 
HOE 

Alles wat je in het rugzakje doet, is schoon, heel, cool en gaaf!  
Je doet 4 a 5 speelgoedjes, leerwerkjes in een rugzak die passen bij de leeftijd en gender.  

De rugzak mag Max 2 kilo wegen wegen. De  
rugzak gaat nog makkelijk dicht! De rugzak heeft dus brede banden, niet zo'n gymtasje met touwtjes en geen andere tas 

modellen. 
Omdat we het eerlijk gaan verdelen is dit alles extreem belangrijk. Elk kind krijgt zo echt iets heel moois en waardevols.  

 
WAT ECHT NIET 

Knuffels!!! Dit mogen we niet uitdelen i.v.m luizen, schurft en andere ziektes.  
Springtouwen worden gelijk ingezet door ouders om de tent mee te verstevigen of sprokkelhout mee samen te binden.  
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Pistolen of legerachtig speelgoed kan een trauma aanwakkeren en is daarmee echt een no go.  
En please doe geen tandenborstels, zeepjes of kleding in de tas. Dat maakt het heel oneerlijk en daar is het kamp toch weer 

net te klein voor. We focussen ons op speelgoed en leerstof.  
 

DE INZAMELING 
De inzameling gaat deze keer een beetje anders. We hebben een Corona-proof inzameling bedacht.  

Je gaat op 1 of 2 mei naar de inzamelaar (Almere Haven – Manja Rose - Uithof 16 - 06 1487 0455) toe, in de tuin of op de 
oprit vind je een kliko, ton of krat met ons logo erop. Je doet je rugzakjes in een afgesloten vuilniszak en raakt deze alleen 

aan met handschoenen. Wanneer er anderen zijn, houd je keurig 1,5 meter afstand totdat je aan de beurt bent. Wanneer je 
helemaal Corona-proof je vuilniszak in de bak doet maak je een selfie van jezelf en die plaats je op Social Media met 

#BecauseWeCarry, zo kunnen we je met deze # vinden en later alle foto's delen! Sexier dan dit gaat het haast niet worden 
toch? Ook leuk voor later in de boeken.  

 
Uiterlijk half mei gaat alles op de post! En delen we het tijdens de Ramadan uit op Moria. Daar leven naar schatting 8.000 

kinderen. Laten we onze uiterste beste doen om zo ver mogelijk te komen.  

 

Knallen allemaal!!! ❤️ 

Liefs BWC” 

https://www.becausewecarry.org/ 

 
 

https://www.becausewecarry.org/

