
 

 

       

 

              
Ik laat zien wie ik ben 

Wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik 

(The Leader In Me) 

 

 

Nieuwsbrief nummer 9 – 2019/2020 –  10 april 2020 

 

Belangrijke data 
13-4: Tweede paasdag 

21-4: Persconferentie minister-president Mark Rutte over vervolg Corona maatregelen  

27-4: Start meivakantie  

 

 

Beste ouders,lieve kinderen 

 

Gisteren was het witte donderdag. We zouden op school gestart zijn met een paasontbijtje om 

samen het paasfeest te vieren. Gezellig en ontspannen samen eten en dan vervolgens luisteren naar 

het paasverhaal. Dit jaar is alles anders. Geen ontbijtje op school. 

In eerdere ouderbrieven heb ik verschillende malen mijn lof uitgesproken over de wijze waarop jullie 

het onderwijs thuis oppakken terwijl er nog zoveel andere zaken jullie aandacht nodig hebben. Ik blijf 

mijn lof en waardering uitspreken en ook het feit dat ik het gevoel heb dat we het samen doen.  

De fysieke afstand is groot, groter dan anderhalve meter, maar de verbondenheid met elkaar is sterk.  

Dat brengt me terug op paasfeest. De dagen voor Pasen zijn voor veel mensen een tijd van bezinning; 

Luisteren naar muziek, je even terugtrekken en stil staan bij dood en leven. 

Voor de één wordt dit in een religieus kader geplaatst, een ander bekijkt het weer vanuit een heel 

ander perspectief. Het aanbreken van de periode van nieuw leven is daarin de overeenkomst.  

De dagen worden lichter en warmer, jongen worden geboren en de knoppen lopen uit.  

Een nieuw seizoen breekt aan. 

Deze coronaperiode maakt dat mensen zich gemakkelijk onzeker voelen. Ik merk dat ook bij mezelf. 

Want wat betekenen de maatregelen voor mijn manier waarop ik graag in contact sta met de ander?  

Op school, in mijn vriendenkring, in de supermarkt?  Mijn verstand en gevoel raken daarbij soms in 

conflict met elkaar. De fysieke afstand voelt onnatuurlijk, hoe behoud ik het contact op afstand?  

Je zou deze periode kunnen beschouwen als de periode voor Pasen, een vastentijd.  



Gelukkig heb ik het vertrouwen dat deze periode tijdelijk is. Net zoals de lente wint van de winter zal 

ook deze corona-periode overgaan naar een nieuw seizoen. Dan zullen we wellicht de vruchten 

plukken van wat deze tijd ook met ons heeft gedaan. Misschien wel meer waardering voor dat wat zo 

normaal leek, wellicht meer waardering voor wat thuis ons te bieden heeft, meer respect voor een 

wat minder gevulde sociale agenda.  

Hoe dan ook; Ik heb er vertrouwen in dat het voorjaar wordt! Ik heb er vertrouwen in dat verbinding 

blijft bestaan, ook buiten de anderhalve meter. Deze vastenperiode van fysieke afstand zal vast en 

zeker voorbijgaan en dan kunnen we samen in elkaars fysieke nabijheid feest vieren. 

Nu moet het nog even anders, maar toch kunnen we samen vieren! 

Ik wens jullie veel plezier bij het lezen en bekijken van deze nieuwsbrief waarbij we van alle groepen 

een kijkje krijgen in ons thuisonderwijs. 

Ik wens jullie een heel fijn Paasfeest 

Jolanda Kleinjan  

 

Groep 1-2A  

  

  
 

De groepen 1-2 zijn druk bezig geweest met het thema Lente. James kwam even kijken of alle 

tafeltjes en werkjes nog in het lokaal stonden. Gelukkig was alles er nog! 

 

 



 

Groep 1-2B  

 
 

 

  
 

 

Groep 1-2C  

 
 

 

  



 

Groep 3  

 
 

 

 
 

 

 

Groep 4A De kinderen van groep 4A zijn hard aan het werk. 

 
De gevouwen haasjes van Baha zijn zo leuk voor 

Pasen. 

 
En met z'n allen Freek Vonk kijken is ook heel 

leerzaam. 

 
En Luna is aan het vingerhaken geslagen. 

 
prachtige kip van Nazar 



 

 

 

Groep 4B   

   
 

 

Groep 5A 

Het Bijzondere Biezenkamp Berenavontuur!       
 
Het is een bijzondere tijd voor de Biezenkamp beren. Overdag is het zo stil in de school, zo 
anders dan ze gewend zijn. Ze staan voor de ramen te kijken naar de kinderen die langs 
komen. De beren besluiten om samen op avontuur te gaan en te onderzoeken wat er in en 
buiten de school allemaal te beleven is. 
 
Vandaag is het een mooie maar koude dag in ons Berenland. 
Met handsschoenen aan en een dikke muts op gingen de beren wandelen langs de Waal. 
Het waaide zo hard, dat ze soms bijna wegvlogen net als een vogel. 
Ze zagen verschillende boten voorbij varen. De kleinste beer was heel erg opgewonden en 
deed een flikflak.  
Toen kwam zijn broer eraan, die deed ook een flikflak, maar hij kon er niks van.   
De beer begon te lachen en ze gingen samen oefenen tot hij de flikflak goed kon. 
Toen hij de flikflak eenmaal kon, deed hij dat de hele dag door. En als hij viel, viel hij op de 
sneeuw.  En dan had hij het koud!!! Brrr... hij keek opeens opzij en kon niet geloven wat hij 
toen zag!  Hij zag Dewy een radslag doen en wilde toen ook dat uitproberen. Gelukkig kende 
hij een kindje snelle Jelle die hem heel snel de radslag aanleerde. Nadat hij Beer de radslag 
had geleerd, leek het Jelle leuk om ook te laten zien hoe je een backflip moest doen (Jelle 
had dat van zijn oudere broer geleerd). Maar toen gebeurde er iets onverwachts. De beer 
maakt een grote sprong naar achter en... Plons... Hij springt zo de Waal in. 
Ineens begint het harder te waaien...een wervelwind tilt de andere twee beren de lucht in, ze 
vliegen over de Waal en gaan op zoek naar Beer. De beertjes roepen een vrachtboot om 
hulp! De kapitein laat de beertjes aan boord om te zoeken naar beer.... zou hij nog in de 
Waal liggen?  Maar nee, de beer was onder water en daar zag hij hele mooie dingen: 
schelpen, parels, vissen. O, en zelfs een haai. Hij vond het hier fijner dan in de koude 
wind.  Maar plotseling ging de haai achter de beer aan. De beer zwom snel naar boven en 
werd nog net op tijd door de andere beren omhoog gehesen.  De wervelwind bracht de 
beren naar de stuwwal, vlakbij een grot. Daar maakten de beren een kampvuur, zodat ze 
konden drogen. Ze waren bang.   
Buiten de grot was een vreemd piepgeluid te horen, af en toe onderbroken door een 
enthousiaste kinderkreet. Luca en Julian waren met de metaaldetector op zoek naar 
Romeinse munten en andere verborgen schatten. Ze kwamen steeds dichterbij de grot. Net 
toen de spanning de beren bijna te veel werd, kwam Faber opeens aangerend met een aap 



op zijn hoofd. De aap zei tegen de beren dat ze niet bang hoefden te zijn. De aap en de 
beren gingen samen verder wandelen in de Ooijpolder en genoten van het mooie weer, 
Lana wist wel wat leuke plekjes om te bekijken. Onderweg kwamen ze Kaitlin met haar hond 
Maxx tegen! Zij wist een mooie plek met heel veel bloemen en een waterval! Echt een 
droom plek! “ kom mee” zei ze, “ ik wijs jullie de weg!” De beren mochten op de rug van 
Maxx .Het was een bonte stoet met Lana, Kaitlin en de beren op de rug van Maxx. Overal 
waar ze kwamen keken de dieren op en vele van hen besloten de meiden en de beren te 
volgen. Al snel was het een hele optocht geworden. Fladderende vlinders, wroetende 
varkens en hollende hazen. Allemaal waren ze benieuwd waar de tocht heen zou leiden. 

 
Ook uit andere richtingen kwamen dieren; olifanten, apen, giraffen, zelfs een neusaap en 
een luiaard, die niet meer lui was. En ook álle andere kinderen uit groep 5A kwamen er 
achteraan. 
De beren, alle kinderen van groep 5A en de andere dieren kwamen aan bij het meertje met 
de waterval. “Hier is mijn droomplek” zei Kaitlin “dit deel ik met jullie allemaal!” De beren 
rende het meertje in! De hazen, varkens en alle kinderen renden er achteraan. Ook alle 
andere dieren wilden het water in en met elke zwemmer die het meertje in ging, kwam het 
water wat hoger te staan. Het kwam al bijna tot de dijk! Toen ook de olifanten met een 
bommetje het meer in plonsden, was dat de druppel die het meertje deed overlopen. Met 
hoge golven plonsden de dieren en kinderen door het land. Ze spoelden allemaal naar het 



schoolplein van de Biezenkamp. Samen met de dieren vertelden de kinderen hun 
spannende verhaal aan Juf Lidy, zij besloot hier een boekje over te schrijven. 
 

 

Groep 5B  

 
 

 

 

 

Groep 6A  

 
 

 

  
 



 

Groep 6B  

 

 

 

 
 

 

Getuige de leuke foto's zijn de leerlingen van 6B, naast het vlot en goed oppakken van het 

thuisonderwijs, óók creatief bezig geweest om de zaag te scherpen!! Zoekend naar balans gingen 

ze: wandelen, fietsen,  boompje klimmen, trampoline schoonmaken, watergevecht houden, 

lekkere koekjes bakken, muziek maken en schilderen. Olivier en Mint hebben inmiddels hun eerste 

kroonjaar gevierd! Wanneer we eenmaal weer naar school mogen gaan we deze bijzondere 

verjaardagen uitgebreid vieren!! 

 

 



Groep 7A  

 
 

 

  
 

Groep 7B 

De kinderen van groep 7B werken allemaal heel ijverig met hun thuiswerk.  

Daar ben ik heel trots op! En ook op hun ouders die hen helpen waar het kan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er werd ook door veel kinderen getekend en geknutseld voor Kalorama, daar waren de bewoners en 

medewerkers heel blij mee. 

 



We hebben een groepsapp aangemaakt waarin we regelmatig foto’s delen van wat we doen op een 

dag.  

Op 1 april hadden veel kinderen een brief gekregen van het Ministerie van Schone zaken. Daar stond 

in dat er een inspecteur zou kunnen komen om slaapkamers te controleren, of ze wel opgeruimd en 

goed schoon waren. Omdat ze niet overal konden komen werd gevraagd een foto te maken van de 

opgeruimde kamer. 

Daar werd goed gehoor aan gegeven door kinderen van onze groep. Wat een mooie  

opgeruimde kamers heeft de juf gezien. 

 

Wat vaak voorbijkomt zijn foto’s van overheerlijke cakes, taarten en ander lekkers. Jammer dat we 

dat niet even kunnen proeven. Anne had een coronataart gemaakt. 

 
Gelukkig gaan kinderen regelmatig naar buiten en 

komen ze mooie dingen tegen in de natuur.  

Julius vond deze sporen van een bever. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
We missen elkaar, gelukkig zien en spreken we elkaar  

via Google Meet, maar dat is toch anders dan samen zijn 

in de klas. Hopelijk mogen we binnenkort weer naar school. 

 

Fijne Paasdagen! Juf Rianne (groep 7B) 

 

 

 

Groep 8A 

 
Knikkerbaan van Loet  

 

 

 



Groep 8B  

  
 

  
 

 
Personele bezetting tijdens noodopvang – week 13 tm 17 april 2020 

 Maandag 

2
e
 paasdag 

Dinsdag  Woensdag Donderdag  Vrijdag  

Groepen 1-2 

 

 Bente Maria Maria Maria 

Groepen 3-4  Leonka 

Marja  

(vanaf 10 uur) 

 

José Sylvia Gonnie 

Groepen 5-6  Lucienne Lidy Anneke Kim 

 

Groepen 7-8  Rianne Sylvain Niels Niels 

 

Achterwacht  Dineke 

Els 

Linsey 

Rianne 

Dineke 

Rianne 

Sylvain 

 

 

 


