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…….kinderen van de Hertog! 
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Van de directie 
 
In plaats van een nieuwsbrief willen we deze keer een goed nieuws 
krant maken. 
Dagelijks kunnen we op social media horen en lezen hoe het er met 
de maatschappij en met name Nederland voor staat. Vaak zijn dit 
heftige berichten en ligt de focus op dat wat er niet meer is en wat 
we allemaal niet meer kunnen. 
Gelukkig gebeuren er ook heel mooie dingen  en wij willen hiermee 
focussen op alles wat er wél is. En dat is niet mis. Wat wij van de 
kinderen allemaal zien en horen, daar zijn wij als collega’s heel trots 
op. 
Wij willen de goed nieuws berichten met u delen en hieronder kunt 
u meegenieten van een voorbeeld per groep van de mooie dingen 
die geweest zijn. 
 
Eveline Berns 
 
Groep 1-2A: blauwe vlinders 
 
Wat is het stil op school en in de klas zonder alle kinderen, geen 
gelach, geen geklets. De juffen missen jullie enorm! 
De kinderen zijn thuis heel hard aan het werk. Ze maken iedere 
week een bingo! Op de bingo staan 15 opdrachten. Dit kan van alles 
zijn: sporten, knutselen, dieren zoeken, spelletjes met klanken, 
spelletjes met getallen. 
Bij sommige opdrachten maken de juffen een instructie zoals het 
sportfilmpje! Dan kunnen de kinderen allemaal even hun eigen juf 
‘zien’. Hoe leuk is dat?! 
 
De kinderen sturen ontzettend leuke foto’s en filpjes naar mij! Super 
leuk om te zien. En heel leuk om van al die gezellige foto’s een 
collage te maken zodat de kinderen elkaar ook weer zien!  
Blauwe vlinders wat zijn jullie ontzettend hard aan het werk! Ik ben 
zo ongelofelijk trots op jullie!  
Naast de bingo zijn de blauwe vlinders zelfs bezig met 
het oefenen voor het veterstrikdiploma. Er zijn al 
kinderen die in deze periode een diploma hebben 
verdiend! Zo knap gedaan! 
Ook hulde aan alle papa’s en mama’s die het mogelijk 
hebben gemaakt dat de bingo zo’n succes is 
geworden! Dank jullie wel voor jullie inzet. 
Lieve kinderen, tot heel snel! 
Juf Iris 
 
 
Groep 1-2B: rode vlinders 
 
Wat is het overal stil. De school is bijna leeg, geen spelende 
kinderen en gezellig geklets overal. 
Wij kunnen niet met onze vriendjes en vriendinnetjes spelen en 
missen elkaar heel erg. De juffen missen de kinderen ook. Dit is 
natuurlijk helemaal niet leuk. 
 
We doen thuis heel erg ons best en de papa’s en mama’s helpen 
goed. De juffen sturen elke week nieuwe opdrachtjes in de bingo. 
Die opdrachtjes doen we twee keer en soms nog wel vaker. 
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Groep 1-2B: rode vlinders (vervolg) 
 
Veel kinderen hebben meegedaan met het sportfilmpje van de  
juffen. Gezellig hoor. Leuke foto’s sturen we naar de juffen. Ook  
vaak heel grappige: kinderen die in bomen zitten, in de prullenbak  
maar vooral veel in de tuin. 
We hebben veel plezier met de opdrachtjes! Dat is zo fijn, daar  
worden de juffen heel blij van! Van de foto’s maken de juffen dan  
weer een collage zodat we elkaar toch kunnen zien. 
In de tuin doen we veel spelletjes, zijn aan het fietsen of gewoon  
lekker aan het spelen. Het zonnetje schijnt gelukkig veel. 
Tot gauw allemaal, dan kunnen we elkaar weer zien, samen spelen  
en kletsen! 
Lieve groetjes, Juf Eugenie en juf Julie 

Groep 1-2C: oranje vlinders 
 
Wat wordt er ontzettend hard gewerkt door de kanjers van de  
oranje vlinders! Elke week opnieuw wordt er keihard gewerkt aan  
de bingo opdrachten. Ook op Gynzy wordt er heel hard gewerkt.  
Er zijn zelfs kids die naast de bingo opdrachten en Gynzy nog extra  
werk doen. Wat zijn wij trots op jullie allemaal! 
 
Maar ook op jullie papa’s en mama’s die er elke week weer voor  
zorgen dat de bingo af komt. We genieten van alle foto’s die wij  
ontvangen. Alle foto’s worden in collages gezet, zo kunnen de  
kinderen elkaar toch nog een beetje zien. 
Naast de fotocollages hebben de kanjers van de oranje vlinders  
elkaar gezien met het videobellen. Dit was erg leuk: we hebben  
met elkaar gekletst en gezongen. 
 
Tussen al het harde werken door wordt er natuurlijk ook lekker  
(buiten) gespeeld door de kinderen. Zo zijn er een heel aantal  
kinderen die in de afgelopen weken hebben leren fietsen zonder  
zijwieltjes. Kap hoor! 
Na de meivakantie gaan we langzaam weer naar school. We kijken  
hier naar uit. We missen jullie ontzettend! 
Lieve groetjes, 
Juf Sharon en juf Julie 

Groep 1-2D: groene vlinders 
 
Net als alle kinderen vinden het helemaal niet leuk dat wij nu niet  
naar school kunnen en niet met onze vriendjes en  
vriendinnetjes kunnen spelen. Gelukkig kunnen wij ons thuis best  
vermaken met de opdrachten van de bingo. Zo gaan we op zoek  
naar kriebelbeestjes buiten, meten we voorwerpen in huis op met  
stukjes wol en vergelijken we die met elkaar, zingen we liedjes,  
sporten we met de juf (die hier nog een aantal dagen spierpijn  
van had) en oefenen we met het hakken en plakken van woorden. 
Natuurlijk doen we nog veel meer maar dat is te veel om op te  
noemen! 
 
Van de mooie werkjes die we thuis maken, sturen we een foto  
naar de juf zodat zij er een collage van kan maken. Op die manier  
kunnen we toch allemaal een beetje zien waar we mee bezig zijn. 
Vanaf vorige week hebben we ook allemaal in groepjes met de juf  
en elkaar een videogesprek gevoerd. We vonden het heel leuk om  
elkaar eventjes te zien al is het natuurlijk ook best spannend om  
zo via de computer te bellen. Daarna gingen we weer verder met  
de bingo of lekker buiten spelen. Wat hebben wij een mazzel met  
het mooie weer! 
Groetjes, juf Daniëlle 
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Groep 1E:  gele vlinders 
 
We vonden het erg jammer dat onze eerste schooldag niet door 
kon gaan! Toch zijn wij thuis heel hard aan het werk gegaan. Elke 
week doen we de opdrachten van de kleuterbingo en sturen we de 
juf leuke foto’s. De juf maakt elke week een collage van deze 
foto’s. Omdat wij elkaar nog niet zo goed kennen, stellen we ons op 
Parro voor met een leuke foto en een stukje tekst. Zo weten we wie 
er bij ons in de klas zit. We kunnen niet wachten om elkaar ook in 
het echt te zien. Af en toe mogen we ook met de juf videobellen  
(dit vinden we soms wel een beetje spannend). De juf zegt dat wij  
hard aan het werk zijn en dat ze heel erg trots op ons is. 
Lieve groetjes van de gele vlinders, 
juf Evelien 

Groep 3A 
 
In onze groep werken de kinderen erg hard. Wij zijn zo trots op 
deze kanjers (en hun ouders)! 
We krijgen veel foto’s en filmpjes van het Robot lezen, van het  
dansen, van de mooie knutselwerkjes en de puzzels die de  
kinderen vanaf ons digitaal klaslokaal hebben gemaakt. Soms 
krijgen we zelfs een vlog toegestuurd. 
Ook hebben kinderen een leesbingo gedaan. Lekker in je pyjama, 
onder de tafel, met 1 oog dicht (zie hiernaast). 
 
We zien dat ouders erg betrokken zijn bij de activiteiten, erg leuk! 
Elkaar digitaal zien is een groot succes. Afgelopen week hebben 
de kinderen via teams een tekenopdracht van ons gekregen. 
Iedereen mocht er even iets over vertellen en laten zien. 
Wat een mooie en grappig olifanten hadden jullie met elkaar 
gemaakt! 
 
Het is bijna vakantie, even lekker uitrusten en even doen waar je 
zelf zin in hebt. Dat hebben jullie wel verdiend! Het zal een ander 
soort vakantie worden maar geniet van elkaar en blijf gezond! 
Juf Mirjam en juf Sharon 

Groep 3B 
 
Wij werken deze weken aan het thema ‘kunst’ met lezen.  
Wat is er veel te leren over kunst! Veel kinderen uit de klas hebben  
zelf ook een mooi kunstwerk gemaakt. Een kunstwerk kan van alles  
zijn, gemaakt met verf, stoepkrijt, papier, potlood of met stiften!  
Maar we leren niet alleen over kunst.. We doen nog veel meer!  
Gezellig videobellen met de juffen, rekenen en spelling  
maken op gynzy en tussendoor natuurlijk lekker buiten bewegen. 

Het is heel fijn dat wij dit jaar hebben leren lezen en schrijven,  
want nu kunnen we soms onze juffen zelf een berichtje sturen! 
Juf Zerrin en juf Liselotte 
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Groep 4A 
….de kinderen van groep 4 allemaal keihard gewerkt hebben? 
….de juffen daarom ook heel trots zijn op alle kinderen? 
….we de vader en moeder ook heel erg bedanken voor hun inzet? 
….de juffen en de kinderen inmiddels veel geleerd hebben over 
werken op de computertijdens het thuiswerken? 
…er twee kinderen jarig zijn geweest? 
… veel klasgenootjes voor ze hebben gezongen? 
…sommige kinderen heel goed zijn in gekke bekken trekken voor de 
camera tijdens Teams? (en dan niet in de gaten hebben dat 
iedereen dat ziet?) 
..…er ook kinderen waren die een supertoffe knikkerbaan, mooie 
landschapstekening of een presentatie hebben gemaakt? 
…groep 4a op veel verschillende manieren de tafels heeft geoefend? 
…de juffen heel benieuwd zijn hoe groot de kinderen in 8 weken 
zijn geworden? 
Groetjes, juf Kim en juf Natalie 

Groep 4B 
 
Wij kanjers van 4B hebben in de afgelopen weken heel hard 
gewerkt thuis! Maar niet alleen wij hebben hard gewerkt ook onze 
papa’s en mama’s hebben super hard gewerkt om te zorgen dat wij  
leuke lessen kregen. Wat fijn dat ze ons zo goed geholpen hebben. 

We kwamen er achter dat we niet meer verder konden werken in 
ons taal werkboek. We hadden al zoveel gedaan dat we ook ons 
taalschrift en spellingschrift al uit hadden… 

Toen kregen we een opdracht van onze Juffen. We kregen een tas, 
met allemaal pakketjes met schoolspullen erin. Die mochten we bij 
elkaar langs brengen en gelijk even op raamvisite gaan. Dat was 
super leuk! Zo konden we elkaar toch nog een beetje zien. 

Deze week hebben we even gebeld met de juffen en een paar 
klasgenootjes via teams. We kunnen niet wachten om elkaar te 
zien. Nog even vakantie vieren en dan mogen we gelukkig weer 
naar school! 

Nu eerst nog even wachten op de laatste opdracht voor de vakantie 
van de juffen… iets met een speurtocht… Spannend! 

Groetjes van ons en tot snel allemaal! 
Juf Jeanine en juf Kim 
 
 
Groep 5A 
 
Wat een harde werkers die kinderen van groep 5A. Het was even 
wennen maar het is heel goed gegaan allemaal. Ook alle ouders  
die super hard hebben gewerkt deze periode. Dikke complimenten 
voor allemaal. 
We hebben wekelijks contact gehad via de telefoon en de laatste 
weken via Team. We hebben de kinderen horen voorlezen, we  
hebben spelletjes gedaan tussendoor en onwijs leuke foto’s  
ontvangen. 
We zijn heel blij de kinderen weer te gaan zien na de vakantie. 
Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne vakantie—rust lekker 
uit! 
Juf Paula en juf Lisa 
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Groep 5B 
 
Groep 5B heeft zich feestelijk verkleed in rood, wit, blauw of in 
oranje. Op Koningsdag heeft iedereen, ondanks het thuis zitten 
toch iets leuks en sportiefs gedaan. 
Zie hieronder het resultaat van onze kanjers! 

 
Groep 6A 
 
Vanaf dag 1 dat we thuis werken, zien wij heel veel positieve 
dingen in groep 6A. De eerste weken deden veel kinderen (en 
ouders) mee aan de uitdagingen die wij (naast het werk) op gaven. 
Daar zagen we dan leuke foto’s van voorbij komen. In het begin 
was het soms even zoeken. Wat moeten we allemaal doen en welke 
opdrachten kunnen we waar vinden, maar we zien dat er hard 
gewerkt wordt en dat iedereen op zijn eigen manier zijn best doet. 
Daar zijn wij natuurlijk heel erg trots op. 
Onderling hielden de kinderen gelukkig contact, want wat missen 
jullie elkaar. Maar vorige week heben we, net zoals vele andere 
groepen in school, elkaar weer even gezien via teams. Wat was dat 
leuk zeg, dit gaf ons (de juffen) echt positieve energie! 
Wat ons ook goed doet is dat we horen dat veel kinderen weer heel 
graag naar school willen. Dat is natuurlijk ook wat wij het liefste 
willen! 
Groetjes, juf Daisy en juf Stephanie 
 
Groep 6B 
 
Eindelijk weer naar school (door Wessel B.) 
Eindelijk mogen we weer naar school! Na al die weken thuis zitten 
was ik er wel een beetje klaar mee. En wat het nog erger maakt is 
dat we nergens heen kunnen. Nu kan ik mijn vrienden weer zien en 
het fijne is dat ik weer kan sporten, want dat had ik hard nodig. Ik 
ging wel vaak naar het bos en heb daar herten en wilde zwijnen 
gezien. Ik had ook nog een spreekbeurt in april maar die ging 
gelukkig niet door. In al die weken heb ik me redelijk vermaakt. 
Ik heb ook met mijn vrienden Brawl Start gespeeld, maar in de 
vierde week verveelde ik me heel erg. Ik heb gelukkig nog 
huiswerk mee anders had ik me in de eerste week al rot verveeld. 
Meestal als we vakantie hebben denk ik ‘YES’ we gaan op vakantie. 
maar dat kan nu niet. Ik had mij zo verheugd op dat we in de 
meivakantie naar Spanje gingen, maar dat gaat helaas niet door. 
En we zouden in de zomervakantie naar Italië gaan, maar ik hoop 
dat we daar wel heen kunnen. En mijn verjaardag gaat ook niet 
door, maar ik hoop dat ik het volgend jaar wel kan vieren. En dit 
jaar vier ik het gezellig thuis.  
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Groep 6B (vervolg) 

Door Joanne 

 

Wat zo leuk is………... 

Onze school zit vol met verrassingen, soms gaan we gwoon zomaar 

wat leuks doen maar we werken ook goed. We werken soms ook 

samen bv bij natuur. De juffen geven goede uitleg en als we ons 

blokje op een vraag leggen komt de juf naar ons toe. 

Bij geschiedenis en aardrijkskunde vertellen de juffen heel leuk en  

beelden het verhaal soms uit. 

Tussen de middag eten we ons brood en zet de juf het jeugdjour- 

naal op of het klokhuis. Na de lunch gaan we vaak aan tafel of doen 

we spelling. 

Bij taal werken we vaak alleen maar als we in het werkboek werken 

doen we dit soms ook samen en mogen na de les samen met de 

andere 3 sterren in het plusboek werken. 

Bij spelling doen we eerst het dictee, dan lees de juf het woord  

rustig voor en schrijven we het op en als het dictee klaar is gaan 

we in ons staal werkboek werken en de categorieën staan ook in de 

klas als je het niet meer weet. Bij natuur doen we 4 lessen en dan 

komt de toets. 

Bij ons in de klas is het heel gezellig en ik ben blij dat ik in deze  

groep zit. 

Daarom mis ik mijn klas zo…………. 

 

Groep 7A 

 

Wat waren afgelopen 6 weken toch gekke weken….  

In maart zaten we ineens allemaal thuis en mocht niemand meer 

zomaar naar school. Ik heb veel verschillende werkplekken gezien. 

Van mooie bureaus in de slaapkamer tot aan werkplekken aan de 

keukentafel. Moeilijke rekensommen, natuurlessen van Freek, 

geschiedenislessen over 75 jaar vrijheid en verschillende 

spellingsopdrachten… jullie hebben het allemaal gemaakt. En wat 

ben ik ontzettend trots! 

Dagelijks zag ik op Padlet mooie opdrachten, challenges en leuke 

foto’s. Op deze manier konden we elkaar makkelijk op afstand zien.  

Ook gingen we voor het eerst digitale (kring)gesprekken houden, 

dit was ook voor iedereen even wennen. In plaats van dat je 

iedereen aan kunt kijken, moesten we nu op elkaar wachten. En 

waar ik (juf) helemaal enthousiast was… ik zag namelijk 4 

verschillende leerlingen tegelijk, zagen jullie soms maar 1 persoon. 

Gelukkig leerden we langzaam maar zeker met de digitale school te 

werken. Niet alles ging in één keer goed, maar ik ben blij dat we 

samen hier doorheen komen.  

Ga zo door Kanjers! Juf Annemiek 

 

Groep 7B 

 

Wat een rare, gekke tijd. De afgelopen 6 weken hebben we vanuit 

huis gewerkt. Hebben jullie veel werk thuis gemaakt, alleen of 

samen met je vader/moeder. Zijn we niet op school geweest.  Ik 

heb veel verschillende werkplekken gezien; sommige van jullie op 

jullie eigen kamer, aan je eigen bureau, andere hadden een 

flexibele werkplek en zaten soms zelfs buiten te werken! Heerlijk!  
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Groep 7B (vervolg) 

Lessen rekenen en spelling digitaal, natuurlessen van Freek, 

podcast en lessen 75 jaar vrijheid. 

Jullie hebben het allemaal gemaakt en gedaan. Dagelijks zie ik de 

resultaten binnen komen via Gynzy en zie ik op onze Padlet leuke 

foto’s verschijnen. Ik ben trots op jullie! 

We zijn begonnen met digitale kringgesprekken, dit was voor 
iedereen even wennen. Het was veel luisteren /wachten en echt 
reageren op elkaar lukte bijna niet. De één zag meerdere kinderen 
tegelijk en een ander maar 1 iemand. Dat praat al helemaal gek. 
Het is wel ontzettend leuk om elkaar op deze manier even te 
kunnen zien en te horen! 
Het digitale schoolwerk hebben jullie in zeer korte tijd goed op 
gepakt. Dit verdient echt mijn complimenten aan jullie! Jullie zijn 
toppers! Nu eerst twee weken vakantie! Geniet ervan! J 
Juf Sacha 

 
Groep 8A 

 
Wat hebben de leerlingen hun best gedaan afgelopen weken. Naast 
het harde werken hebben veel van jullie ook meegedaan aan de 
wekelijkse challenges. Ontzettend leuk om al die filmpjes en foto’s 
van jullie te zien. Hiernaast en hieronder zien jullie een aantal van 
die mooie kiekjes. Ook leuk om te melden is dat er een speciaal 
Corona-face-time-game is ontworpen door Sienna en Danyck. Dit 
spel wordt via de kettingbrief aan groep 8a uitgedeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8B 
 
De afgelopen weken hebben wij elkaar gemist maar om elkaar toch 
nog een beetje te zien hebben we elke week een challenge 
gehouden. Zoals over hoeveel wc-rollen kun je springen? Of 
beschilder een ei dat op jou lijkt of sportief met het hele gezin. 
Hiernaast en hieronder een aantal impressies. 
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Opvang 

 

Onze school is nu bijna 6 weken gesloten en de meeste kinderen 

zijn thuis heel hard aan het werken. Het is al weer bijna 

meivakantie en we hopen jullie daarna weer allemaal op school te 

zien! 

Een aantal kinderen komen nu toch op school omdat hun ouders 

een vitaal beroep hebben. 

Voor deze opvang starten we de ochtend met werken volgens het 

rooster. De kinderen werken in hun werkschrift of op de laptop in 

Gynzy, de kleuters werken op de school-applicatie Gynzy of ze doen 

iets van het blad BINGO. Ze spelen ook in de speelhoeken of 

maken iets van ontwikkelingsmateriaal. We hebben ook geschreven 

en getekend in scheerschuim op de tafels. Er wordt ook op school 

hard gewerkt en we zijn heel trots op de kinderen! We gaan om 

9.45 uur fruit eten en wat drinken. We zitten dan in de kring op 1½ 

meter van elkaar af en kunnen gezellig even kletsen. Daarna gaan 

we heerlijk buiten spelen tot 11.00 uur. Er worden mooie tenten 

gebouwd van grote kleden en de kinderen van bovenbouw, 

middenbouw en kleuters spelen heel gezellig samen op ons 

schoolplein. Daarna gaan we naar binnen en verder met ons werk. 

Om 11.30 uur worden de 2 juffen afgelost door 2 andere juffen. Zo 

rond 12.00 uur stoppen we en gaan we onze broodtrommel en 

drinken pakken.  

Dan is het tijd om te gaan lunchen en omdat we zo boffen met het 

mooie weer zijn we ook al een aantal keer buiten gaan lunchen. 

Daarna werken we nog wat als het nog niet af is of we gaan lekker 

spelen, tekenen of een spelletje doen. En daarna weer even lekker 

buiten spelen. 

Het was erg gezellig om er te zijn voor jullie kinderen in deze 

moeilijke en bijzondere tijd en we hopen dat de kinderen zelf het 

ook fijn vonden. 

Hele fijne meivakantie en tot 11 mei! 

Groetjes, namens alle opvangjuffen 

Juf Janneke 
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