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Beste ouders/verzorgers, 

#Dankbaar. Meerdere berichten bereiken ons van mensen in onze omgeving die besmet zijn door 

het Corona-virus. Soms blijft het bij lichte klachten maar bij een aantal openbaart de ziekte zich in 

heftige vormen. Natuurlijk blijven deze gezinnen in quarantaine. 

We leven mee met hen, onderhouden contact en doen wat we op 

afstand kunnen. Dankbaar, omdat er ook genezingen plaatsvinden, 

ook als je je hart vasthoudt of dat mogelijk zou zijn. Vanaf deze plek 

voor iedereen die onze hulp (al is het op afstand) nodig heeft: heel 

veel sterkte en vooral heel veel beterschap!! 

Wat is er in korte tijd ontzettend veel gebeurd. Van de leerlingen dagelijks in de klas direct voor ons  

in beeld, nu op afstand, nog steeds in beeld maar zo ver weg. Ze worden 

gemist. En hoe gaaf is het om te zien dat mijn collega’s zo genieten van de 

contacten online. Die contacten zullen in afstemming met de collega’s met 

enige regelmaat gaan plaatsvinden. Waar nodig of wenselijk individueel, soms 

in groepjes voor extra hulp, soms met de hele groep.  

Onderwijsachterstanden? In het nieuws is daar aandacht voor, maar ook bij ons is dat een blijvend  

gespreksonderwerp. We doen op afstand wat we nu kunnen en zullen ons blijven inzetten 

waar nodig. En straks, als we weer op school zijn, gaan we met elkaar op zoek naar het 

allerbeste vervolg. Wees daarvan overtuigd!! 

Ook de Avondvierdaagse gaat dit jaar niet door. Niet verrassend maar goed om te vermelden. De 

betrokken ouders, die dit dit jaar zouden organiseren hopen natuurlijk dat iedereen volgend jaar mee 

gaat doen. Datum vast noteren? 1 t/m 4 juni 2021 

Onderaan deze weekbrief informatie van de online Bibliotheek en een aanbod van het Muiderslot.  

Betrokken berichten, persoonlijke kaartjes, begrijpende telefoontjes, 

‘zichtbare’ gesprekken. #daslief. 

Namens ons allen, dichtbij of verder weg: blijf gezond en zorg goed voor elkaar,  

Nanda Klaassen 
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Online lezen, luisteren en leren met de bieb? Regel het nu vanuit huis! 
E-books lezen, luisterboeken luisteren en leerzame spelletjes doen op Junior Einstein, 
dat kan allemaal als je lid bent van de Bibliotheek. Nog niet lid van de Bibliotheek? 
Schrijf je dan snel in, dan kun je gelijk lekker online lezen, luisteren of leren!   
  
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft vele kasten vol met  boeken staan. Maar ja,  
die is nu helaas dicht… Gelukkig hebben we online ook een bibliotheek. Hier vind je leuke  
e-books, maar ook informatieve boeken. Heel handig voor je schoolwerk!  Even geen zin  
om te lezen? Dan is de LuisterBieb ideaal. Lekker luisteren naar een mooi boek, terwijl je 
aan het spelen bent. En wat dacht je van Junior Einstein? Dat is een superhandige online 
leeromgeving voor kinderen. En kleintjes kunnen digitale prentenboeken bekijken in Bereslim 
of  zich laten voorlezen in de Voorleeshoek.   
 
Online lid worden 
Wil jij hier ook gebruik van maken, maar ben je nog  geen lid van de Bibliotheek?  
Schrijf je dan nu in! Het kost je niets, want kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid. Als de 
Bibliotheek weer open is, heten we je natuurlijk graag officieel welkom. Tegen die tijd nemen 
we contact met je op met de vraag of je dit abonnement wilt omzetten naar een vast 
abonnement. 
 
Hoe werkt het? 
Ga naar www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/wordlid en vul het inschrijfformulier in. Bij het 
vakje over abonnementsvormen kies je voor het ‘Jeugd Basisabonnement’. Via de mail 
ontvang je dan  jouw tijdelijke lenersnummer. Met dit nummer kun je direct gebruikmaken 
van onze online diensten.  
 
We wensen je veel plezier met lezen, luisteren en alle andere online diensten! 
 
Handige links 
 

 De Online Bibliotheek voor kinderen 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/online-bibliotheek-jeugd.html 
 

 Hoe leen ik e-books? 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/e-books/leen-je-bij-de-online-
bibliotheek.html 

 

 Hoe werkt de LuisterBieb? 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/luisterbieb.html 
 

 Wat is Junior Einstein? 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/collectie/digitale-bronnen/junior-einstein.html 
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Beste leerkracht, directie, ouder, 
  
Net als uw school, is ook het Muiderslot tot nader orde gesloten in verband met 
de Coronacrisis. Maar online is het slot open! Wij bieden in deze periode leuke opdrachten 
aan voor thuisonderwijs. Elke maandag verschijnen er nieuwe opdrachten op onze website 
die kinderen zelfstandig thuis kunnen maken. De opdrachten zijn te vinden 
op:https://www.muiderslot.nl/onderwijs/thuisonderwijs/ 

  
Elke week is er een afwisselend aanbod, zodat het voor kinderen leuk blijft om de 
opdrachten te maken. Daarnaast zorgen wij ervoor dat ze passen bij de kerndoelen, zoals die 
zijn geformuleerd voor het geschiedenis-, reken-, taal en kunstonderwijs.  Er zijn aparte 
opdrachten beschikbaar voor de onderbouw en voor de midden/ bovenbouw. 
  
Kort samengevat 

 Elke maandag nieuwe opdrachten 

 De opdrachten sluiten aan bij het onderwijscurriculum 

 Differentiatie naar niveau voor onderbouw en midden/ bovenbouw 

 De opdrachten zijn vakoverstijgend 

 Nieuwe opdrachten zolang de corona-quarantaine duurt. 
Heeft u vragen of suggesties? Neem gerust contact met ons op. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Team educatie Rijksmuseum Muiderslot 
educatie@muiderslot.nl 
  

 
 
Herengracht 1 
1398 AA Muiden 
www.muiderslot.nl 
  
Speel mee met de BankGiro Loterij en steun het Muiderslot. 
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