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Inhoud

Het laatste nieuws. 
Op dinsdagavond (19 mei) vertelde premier Rutte in zijn persconferentie, dat de 
basisscholen per 8 juni weer helemaal op zullen gaan. Op zich is dat goed nieuws, 
natuurlijk. Er werd nog wel een klein voorbehoud gemaakt, omdat we de effecten van de 
gedeeltelijke openstelling nog niet weten.  
Wat het allemaal concreet gaat inhouden, krijgt u binnenkort te horen, als er weer een 
brief uitgaat van Obase naar de ouders. Er zijn natuurlijk nog wel een aantal voorwaarden 
en regels, waaraan we ons dienen te houden met z’n allen. Wij kunnen intussen na gaan 
denken, hoe we invulling gaan geven aan die laatste 5 weken voor de zomervakantie. 

Schaaktoernooi. 
Eigenlijk zou in maart het Zeeuws Kampioenschap Schoolschaken in Terneuzen zijn, 
maar dat kon geen doorgang vinden. Twee teams van onze school hadden zich hiervoor 
geplaatst.  
Op zaterdag 16 mei heeft het toernooi toch plaatsgevonden, m.b.v. online schaken. Dat 
was natuurlijk wel even anders dan live schaken tegen elkaar, maar het is gelukt. De 
kinderen konden gewoon thuis inloggen en spelen tegen hun tegenstanders. In totaal 
speelde iedereen 7 potjes. Beide teams zijn in de middenmoot geëindigd. Het eerste 
team had wel de pech dat een van de spelers na twee rondes niet meer werd uitgenodigd 
voor nieuwe potjes, dus er zijn op die manier een paar punten de mist in gegaan, helaas.  
Nog wel een leuke mededeling: Casper was als eerste geëindigd bij de spelers van bord 2. 
Knap gedaan! 

Biz World in groep 8  
We waren bijna op de helft toen de scholen dichtgingen. We hadden 5 teams. Elk team had 
producten bedacht en was bezig met het maken ervan. Die  moesten nog afgemaakt 
worden en we stonden op het punt om reclamemateriaal (w.o. een filmpje) te gaan 
maken. Allemaal bedoeld voor de “Grote verkoop”, in de vorm van een markt, die eind 
maart zou worden georganiseerd. Dat kon dus allemaal geen doorgang vinden.  
We hebben gebrainstormd over een andere manier om het project toch nog een vervolg 
te geven en af te kunnen ronden. Zo zouden we de bedrijfjes “ om kunnen toveren” in 
webshops, zodat er online gepresenteerd en besteld kan worden. We zien hier wel 
kansen. Maar nu de scholen weer helemaal opengaan, kan een markt misschien ook nog. 
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Nieuws uit  

 de groepen.

Groep V3/4. 
In groep 3/4 werken we thuis via het Prikbord van Cloudwise. Dat was wel even wennen, 
maar hoe meer tijd er verstreek, hoe beter iedereen er mee kon werken. Na de eerste 
weken van thuiswerken, bleek uit een van de persconferenties dat het nog wel even zou 
gaan duren. De afgelopen tijd waren we vooral met het onderhouden van de stof bezig 
geweest, maar nu werd het toch echt wel tijd voor iets nieuws. Zo hebben de kinderen 
'gewoon' hun schaduwtoetsen gemaakt en zijn de doelenbladen opgestuurd om 
gepersonaliseerd te kunnen leren. Ook veranderden er wat opdrachten, en zijn de 
schriftjes opgehaald om ook in de methodes weer verder te kunnen werken. Gelukkig 
bleven we er wel op los kletsen en foto's delen via het Prikbord en Hangouts Meet.  
En toen kwam de grote dag, 11 mei: we mochten weer naar school! Wat hadden we er zin 
in, en wat was het fijn elkaar weer te ontmoeten. We begonnen de dag met een 
tekenopdracht tot iedereen er was, en daarna hielden we een kringgesprek. Het was alsof 
het nooit anders geweest was, en toch heel bijzonder om weer samen te zijn. De rest van 
de dag, en dat doen we de komende periode ook, wisselen we werken af met sociale 
opdrachten. We moeten toch weer een beetje wennen aan elkaar. Ook zijn we weer volop 
bezig geweest met het plannen van presentaties en proefjes.  
Natuurlijk is het anders, met alle voorschriften en nieuwe afspraken, maar de kinderen 
doen enorm hun best zich er aan te houden. We zijn dan ook enorm trots op ze, hoe ze 
deze weken doorstaan hebben.  
  
Groep V5/6. 
Dat was best even wennen. Ik heb het over de eerste ‘thuiswerkweek’. Er waren 

wachtwoorden zoek, programma’s deden het niet en mailtjes kwamen niet aan… 
Gelukkig liep het de tweede week een stuk beter. Het gebruik van Classroom met daarin 
het klaargezette werk bleek een fijne manier om het thuisonderwijs zo goed als mogelijk 
vorm te geven. Ook het videobellen met Meet werd door de kinderen als prettig ervaren. 
We hielden de weekendgesprekken een keer op deze manier en bij groep 5 / 6 hielden de 
kinderen allemaal een korte presentatie over een onderwerp.  
Ook deden we een keer een boekenkring waarbij de kinderen wat vertelden over een 
gelezen boek, artikel of tijdschrift.  
Maar na een aantal weken thuisonderwijs begonnen we elkaar toch ook wel een beetje te 
missen. Vooral de pauzes en het spelen / werken met elkaar hadden de kinderen erg 
gemist. Al waren er ook kinderen die het thuiswerken juist erg fijn vonden. Want ‘s 
ochtends hard werken en dan ‘s middags lekker buiten spelen is natuurlijk ook niet 
verkeerd… 
Gelukkig kwam op een gegeven moment het bericht om met halve klassen weer naar 
school te gaan. De klas werd in 2 groepen verdeeld en toen het zover was, kwamen de 
kinderen enthousiast de klas weer binnen. Een beetje onwennig nog, als na een 
zomervakantie en met allemaal nieuwe regeltjes.  
We begonnen met een kringgesprek om te horen hoe iedereen de periode was 
doorgekomen. De kinderen schreven ook allemaal een briefje aan de klasgenoten uit de  
andere groep. Samen maakten we een blockposter, een soort puzzeltekening met een 
verborgen tekst.  



First Lego League

World Robot Olympiad  
In de vorige nieuwsbrief konden we al melden, dat de wedstrijd is verzet van 6 juni naar 
september. Het is nog maar de vraag of we dat gaan halen. Op dit moment kunnen we 

weinig doen, want de kinderen komen op verschillende dagen naar school en de 
begeleiders mogen de school nog niet in. We zullen zien…..Hopelijk kunnen we er na 8 juni 
en aan het begin van het nieuwe schooljaar nog wat van maken met beide teams (Florian 
en Billy uit groep 7 en Quinten, Casper en Abbey uit groep 6).   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World Robot 

Olympiad

Volgend schooljaar is er ook weer een First Lego League “Challenge” wedstrijd. Thema 
dit jaar is: REPLAY (over gezondheid, sport en fitness). Kijk alvast voor meer informatie op 
de (vernieuwde) website:  http://firstlegoleague.nl/ .               
Nieuwsgierig geworden? Kijk naar de preview (staat ook op de site): 
https://www.youtube.com/watch?v=Azlq4bWumxI.  

De apparaten die we hadden verzameld voor het duurzaamheidsproject stonden ook nog 
in onze klas. Een mooi moment om hier in kleine groepen mee aan de slag te gaan... 
Vakkundig hebben we met elkaar de apparaten gedemonteerd om vervolgens met de 
onderdelen iets te gaan knutselen.  
Op het plein is het ondertussen aardig groen geworden en een aantal kinderen is 
begonnen met het bijhouden van een moestuintje.  
Het is erg leuk om de kinderen weer echt te zien en te spreken en we wachten af hoe we 
de periode tot aan de zomervakantie gaan vormgeven.   

Groep 7/8.  
Bovenstaande was ook herkenbaar bij groep 7/8, wat betreft het thuiswerken. Sommigen 
moesten vooral in het begin aangespoord worden, anderen kregen het later en vlak na de 
meivakantie, toen er weer opgestart moest worden na twee en een halve week, even 
moeilijk. Maar uiteindelijk verliep het best goed en werd er hard gewerkt. 
En wat was iedereen blij toen op 11 mei de scholen weer open mochten. Ook al zagen ze 
slechts de helft van hun klasgenoten, het weerzien was er niet minder om. Naast een 
uurtje reken- en taalwerk was er eindelijk weer eens de gelegenheid om aandacht te 
besteden aan andere vakken en activiteiten (en aan elkaar). Vandaar dat we op de eerste 
dag gezelschapsspelletjes deden, het laatste uur.  
Er is ook een extra pauze (’s middags) en dankzij het mooie weer kon er volop buiten 
gespeeld worden. Tafelen (balspel rondom de tafeltennistafel) en verstoppertje zijn 
daarbij favoriet. Er zijn veel meer verstopplekken, nu het plein het afgelopen jaar groener 
is gemaakt en de planten inmiddels vol in het blad staan. De schooltuintjes hebben 
ondertussen ook een onderhoudsbeurt gehad en zijn voorzien van nieuwe plantjes 
(groentes en kruiden). 
Wat natuurlijk leuk was, voor de verandering, waren de lessen Engels, Spaans en muziek. 
De vakleerkrachten zijn allemaal weer gekomen. Zij waren ook blij om weer eens wat met 
de kinderen te kunnen doen. Al met al een goede herstart, waar we nog 2 weken mee door 
gaan, tot de volledige heropenstelling van 8 juni. Dan wordt het weer anders, maar zien de 
kinderen ook de andere helft van de klas weer. Toch wel een beetje spannend… 

http://firstlegoleague.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAzlq4bWumxI&data=01%7C01%7Ct.schults%40obase.nl%7Cc1623308338c427779c308d7fb11126c%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=4GoLXmG7TDq2BIWOhAa2zk5azBM7nMpembG1ZBTniac%3D&reserved=0
http://firstlegoleague.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAzlq4bWumxI&data=01%7C01%7Ct.schults%40obase.nl%7Cc1623308338c427779c308d7fb11126c%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=4GoLXmG7TDq2BIWOhAa2zk5azBM7nMpembG1ZBTniac%3D&reserved=0
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Sponsors

Agenda 

juni - juli 2020
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01 juni    PINKSTEREN. 

08 juni  Iedereen gaat weer alle dagen naar school. 

02 juli  Rapporten mee 

13 juli    ZOMERVAKANTIE 

24 aug. Start schooljaar 2020-2021 

Deze agendapunten zijn zeker. Er zullen nog wel een paar dingen bijkomen, 

zodra we alle ins en outs weten van de openstelling vanaf 8 juni. 
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Activiteiten op 

school, na de 

gedeeltelijke 

herstart. 

Groep 7/8. 

1. Gezelschaps-

spel spelen op 

de eerste dag. 

2. Samen spelen 

rond de tafel, op 

het plein en 

werken in de 

schooltuintjes. 

3. Voor het 

eerste weer een 

muziekles. 
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Groep 5/6. 

Leuk, oude 

spullen uit 

elkaar halen 

(om er later 

weer iets van 

te gaan maken). 
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