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Beste ouders/verzorgers, 

Koningsdag, vakantieplannen, bevrijdingsfestival. 

Nog geen twee maanden geleden stond het al in 

de agenda’s en keken we uit naar het voorjaar, de 

meivakantie en alles wat daarbij ging horen. Wat is 

het inmiddels allemaal anders. De wereld ziet er totaal anders uit.  

Ondanks alles hebben gisteren veel kinderen de opdrachten van de aangepaste Koningsspelen 

gedaan. Er werden thuis wc-rollen verplaatst, hooggehouden en opgevangen; oranje torens 

gebouwd; er werd een yell gemaakt en de verschillen werden gevonden. Het was op afstand erg 

gezellig :) en het leverde o.a. de volgende leuke foto’s op. 

. 

 

 

 

 

 

Als je je opdracht nog vergeten bent te sturen naar juf Cindy en juf Lillian, dan kan dat nog t/m 

Koningsdag. Na de vakantie zullen zij de winnaars bekend maken. (en ik heb prijzen al gezien ;-) ) 
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4 MEI: 

Elk jaar, in de loop naar 4 en 5 mei, zijn we op school bezig met de 
gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar loopt dat 
natuurlijk anders. Zo wordt in de groepen 6 altijd de serie ’13 in de 
oorlog’ gekeken en hebben de groepen 7 afgelopen jaren 
gastsprekers van de Stichting Westerbork in de klas gehad. De 
kinderen zijn altijd zichtbaar onder de indruk van alle verhalen en 
zijn zeer geïnteresseerd. 
 
Sinds vorig jaar hebben we als school het monument op de Jan 
Gijzenbrug geadopteerd. Dat betekent dat we aan de kinderen 
vertellen wat er op de brug is gebeurd, waarom het monument er 
neer is gezet en proberen we de kinderen nog meer bewust te 
maken met de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog.  
 
Vorig jaar zijn we, met veel ouders, verzorgers en leerlingen bij het 

monument geweest op 4 mei. We hebben de Kerkdienst, voor de herdenking, bijgewoond en zijn 
gezamenlijk naar het monument  gelopen. Dit jaar is er helaas geen herdenking, maar willen we wel 
stilstaan bij het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 
 
Het monument op de Jan Gijzenburg. 
Het verzetsmonument bevindt zich naast de Jan Gijzenbrug, het werd geplaatst in 1950 ter 
herdenking van 8 verzetsmensen die hier in februari 1945 werden gefusilleerd als represaille voor de 
dood van een Duitse militaire politie-eenheid en het verwonden van een soldaat. Dit gebeurde 2 
dagen ervoor tijdens een vuurgevecht met mensen van de verzetsbeweging (ondergrondse) bij de 
controlepost op de brug. 
 
Dit herdenkingsmonument ligt meteen naast die brug over de Jan Gijzenvaart, op deze brug stond 
een zware betonmuur met smalle doorgang, daar bevond zich 
een controlepost waar vaak streng werd gecontroleerd. Bij deze 
burg werd ook verzetsstrijder Hannie Schaft bij de Duitse 
wegversperring gearresteerd op 21 maart 1945 en in april in de 
duinen geëxecuteerd. 
Het verzetsmonument in Haarlem is het ontwerp van Theodoor 
van Reijn en heeft als naam: ‘Een treurend ouderpaar’. 
 
Ook al kunnen we dit jaar niet gezamenlijk herdenken bij het 
monument, wij denken toch aan de slachtoffers. Op 4 mei zal er 
een bloemstuk van onze school bij het monument komen te 
liggen.  
 

 
 
MEIVAKANTIE  
Met elkaar hebben we tips en ideeën verzameld voor in de Meivakantie. 

Gewoon als suggesties. U vindt ze onderaan deze Weekbrief. Gewoon, omdat 

het kan! 

 

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://haarlemnoord.com/2011/01/08/empty-10/&psig=AOvVaw2x3yMmNZv3yAiVOsZtcDub&ust=1587734398525000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDvuNnR_ugCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.kon-emmaschool.nl/assets/uploads/kes/files/3%20Ouders/Nieuwsbrieven/2018-2019/Weekbrief%2037%2028.pdf&psig=AOvVaw1RfWIyksnlNqIDA9uagWbd&ust=1587734478162000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDQmf_R_ugCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.veelbouwplezier.nl/lego-speelmap-voor-onderweg-vakantietip/&psig=AOvVaw0WZRx9CBkDOvDws6hLWsbK&ust=1587734603031000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDfjLvS_ugCFQAAAAAdAAAAABAE
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Zoals ik u vanmorgen al liet weten werken we momenteel heel hard 

aan de organisatie na de meivakantie als we weer opengaan. Dat 

vraagt veel inspanning van ons als Management Team en ons team. 

Afstemming met de Medezeggenschapsraad. Maar vraagt ook 

afstemming naar buiten toe en daarbij een heldere communicatie. En 

vraagt meer tijd dan gehoopt. In de vakantie zullen wij er aan 

doorwerken en u en het team zo nauwkeurig mogelijk op de hoogte brengen van alle afspraken en 

maatregelen. 

 
Namens ons allemaal wens ik u en jullie allen voor later een mooie vakantie toe, hou vol en blijf 
goed voor elkaar zorgen én vooral blijf gezond! (en zodra er nieuws is laat ik het zo snel als mogelijk 
weten!!) 
 
Vriendelijke groet, 
 
Nanda Klaassen 
 

 

 

Tips voor de meivakantie 

Natuur/ techniek 

# Ben je een natuurliefhebber en wil je weten hoe een ooievaar een nest 

bouwt? Of de kerkuil? Je kunt ook in de nesten kijken!      

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/ooievaar 

# Staatsbosbeheer heeft meer dan 100 verschillende doe-opdrachten voor de natuur verzameld. De 

meeste daarvan zijn prima uit te voeren in je eigen tuin.  

# Geocache: Ga op pad en vind 'de schat' met behulp van GPS!    https://www.geocaching.nl/   

# Lessen Toekomstkunde van het Wereld Natuur Fonds voor groep 5 t/m 8:  

https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/lessen-

thuis?utm_source=facebook&utm_medium=ad&utm_campaign=toekomstkundethuis&utm_content

=toekomstkundethuis2  

# Museum Nemo heeft allerlei proefjes op de site: https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/   

https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/   

https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/leerkrachten/nemo-voor-

thuisonderwijs/ 

# Ook kun je een proefje doen van de site: https://proefjes.nl of  https://maken.wikiwijs.nl/160699   

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/ooievaar
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=2020-03-16%20Bericht%20van%20de%20boswachter&utm_term=NatuurWijs&utm_content=100%2Bnatuuropdrachten&student_group=6&season=spring
https://www.geocaching.nl/
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/lessen-thuis?utm_source=facebook&utm_medium=ad&utm_campaign=toekomstkundethuis&utm_content=toekomstkundethuis2
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/lessen-thuis?utm_source=facebook&utm_medium=ad&utm_campaign=toekomstkundethuis&utm_content=toekomstkundethuis2
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/lessen-thuis?utm_source=facebook&utm_medium=ad&utm_campaign=toekomstkundethuis&utm_content=toekomstkundethuis2
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/leerkrachten/nemo-voor-thuisonderwijs/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/leerkrachten/nemo-voor-thuisonderwijs/
https://proefjes.nl/
https://maken.wikiwijs.nl/160699
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://oudersenonderwijs.nl/faq-scholen-deels-open-wat-nu/&psig=AOvVaw3gR27tz6QRUWVEpSLR-HCD&ust=1587734840373000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjqlazT_ugCFQAAAAAdAAAAABAE
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# Je hebt vast wel iets van lego in huis om mee te bouwen. Wil je daar wat meer uitdaging in? Op de 

website van Lego vind je allerlei inspiratie om er op nieuwe, creatieve manieren mee aan de slag te 

gaan. 

Aardrijkskunde/ geschiedenis 

# Rondreis Egypte: altijd al willen zien hoe een graftombe eruit ziet? Dan is dit jouw reis!   

https://nl.pepper.com/aanbiedingen/cultuur-egypte-deelt-virtuele-tour-van-de-graven-van-

defaraos-140755   

# Virtueel weekendje Londen: er even tussenuit?    https://360.visitlondon.com/ 

# Een hoop musea hebben hun collectie online beschikbaar gemaakt en er leuke activiteiten bij 

bedacht voor families. Had je dus altijd al eens naar het Rijksmuseum willen gaan of naar het Van 

Goghmuseum? Dat kan. En je hoeft er je huis dus niet eens voor uit. Ook het Anne Frank huis opent 

de virtuele deuren.   

# En als je van kastelen houdt: veel informatie en leuke opdrachten van kasteel het Muiderslot! 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muiderslot.nl%2Fopdra

cht-

lockdown%2F&data=01%7C01%7C%7C8b7ce1d3131a4860e12208d7d7e373d6%7C6243b38b30f246

5b94cfcc0d3b83002c%7C1&sdata=7p%2Beh8ANZ1VZ8V%2FsrCGNaW9gjGut8usVwrr%2F3gze63g%3

D&reserved=0 

 

 

Muziek 

# Ook het theater blijft voorlopig gesloten, maar dat maakt helemaal niet uit, want op het youtube 

kanaal van AVROTROS vind je drie familieconcerten. Ze duren allemaal ongeveer een uur. Kijk 

bijvoorbeeld de Kindertemmer. 

# Zolang de scholen dicht zijn, is de website van Team Talento helemaal gratis voor iedereen. Je vindt 

hierop instructies van echte dansers, muzikanten en toneelspelers. Met dansles, muzieklessen en 

theaterles. 

# De Philharmonie Zuid-Nederland heeft speciaal voor deze periode een website gemaakt waarmee 

kinderen onder andere zelf muziek maken. 

Creatief/ computer 

# Voor dit idee heb je een rol schilderstape en heel veel stoepkrijt nodig. Plak met de schilderstape 

een rechthoek af op de grond en verdeel de rechthoek daarna in allerlei vakken door de tape er 

kriskras overheen te plakken. Geef elk vlak een eigen kleurtje door het helemaal in te kleuren.  

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://www.lego.com/nl-nl/kids/classic
https://nl.pepper.com/aanbiedingen/cultuur-egypte-deelt-virtuele-tour-van-de-graven-van-defaraos-140755
https://nl.pepper.com/aanbiedingen/cultuur-egypte-deelt-virtuele-tour-van-de-graven-van-defaraos-140755
https://360.visitlondon.com/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families
https://www.vangoghmuseum.nl/nl/haal-het-museum-in-huis
https://www.vangoghmuseum.nl/nl/haal-het-museum-in-huis
https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/het-achterhuis/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muiderslot.nl%2Fopdracht-lockdown%2F&data=01%7C01%7C%7C8b7ce1d3131a4860e12208d7d7e373d6%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1&sdata=7p%2Beh8ANZ1VZ8V%2FsrCGNaW9gjGut8usVwrr%2F3gze63g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muiderslot.nl%2Fopdracht-lockdown%2F&data=01%7C01%7C%7C8b7ce1d3131a4860e12208d7d7e373d6%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1&sdata=7p%2Beh8ANZ1VZ8V%2FsrCGNaW9gjGut8usVwrr%2F3gze63g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muiderslot.nl%2Fopdracht-lockdown%2F&data=01%7C01%7C%7C8b7ce1d3131a4860e12208d7d7e373d6%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1&sdata=7p%2Beh8ANZ1VZ8V%2FsrCGNaW9gjGut8usVwrr%2F3gze63g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muiderslot.nl%2Fopdracht-lockdown%2F&data=01%7C01%7C%7C8b7ce1d3131a4860e12208d7d7e373d6%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1&sdata=7p%2Beh8ANZ1VZ8V%2FsrCGNaW9gjGut8usVwrr%2F3gze63g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muiderslot.nl%2Fopdracht-lockdown%2F&data=01%7C01%7C%7C8b7ce1d3131a4860e12208d7d7e373d6%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1&sdata=7p%2Beh8ANZ1VZ8V%2FsrCGNaW9gjGut8usVwrr%2F3gze63g%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhraBaFHyYSvh9Uf9nU1hJpWbCwLyQPdx
https://www.teamtalento.nl/workshops/dansen
https://www.teamtalento.nl/workshops/muziek
https://www.teamtalento.nl/workshops/theater
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/pQPb6hb/muziekmaatjes
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# Dit is een tip voor de echte die-hards! Ben je nog niet uitgetekend? Dan kun je aan de slag met de 

30 dagen teken challenge. Elke dag kies je één tekenidee uit tot je na dertig dagen alle tekeningen 

een keer hebt gemaakt! 

# Op de website van vouwjuf vind je eindeloos veel voorbeelden van vouwwerkjes. Alles wordt met 

een filmpje uitgelegd. De meeste daarvan zijn voor kleine kinderen, maar er staan ook een paar heel 

uitdagende vouwsels tussen, zoals een gevouwen pikachu. En wil je het écht heel uitdagend maken? 

Probeer dan de kusudama bloemen eens! Of kijk op: https://www.mamaliefde.nl/origami-papier-

vouwen-voorbeelden-dieren-moeilijk-makkelijk 

 # Neem eens wat speelgoeddieren (bijvoorbeeld knuffels) of poppetjes van playmobil en je 

tekenspullen mee naar buiten. Plaats de dieren zo dat de zon er tegenaan schijnt en dat je het 

silhouet in de schaduw ziet. Je kunt de omtrek dan gemakkelijk overtrekken en zo een eigen 

kunstwerk maken. 

# Bouw een tent in de tuin. 

# Bakkers klaar, bakken maar! Maak iets lekkers van  Laura’s bakery .  

# Een stopmotionfilmpje maken: https://www.kidsweek.nl/nieuws-filmpjes/maak-8-stappen-je-

eigen-stop-motionfilmpje   

# Ontwerp je eigen dierentuin: https://maken.wikiwijs.nl/97315/Ontwerp_een_dierentuin   

# Webkwesties: http://www.webkwestie.nl/bao_digitheek/index_algemeen.htm   

# Online escaperoom: https://www.kraakm.nl/  Kraak de codes! 

Lezen 

# Op bol.com kun je in deze periode voor maar 1 cent luisterboeken of e-books kopen. Elke week 

komen er 10 nieuwe kinderboeken online voor verschillende leeftijden.  

http://www.kon-emmaschool.nl/
https://www.allesoverkinderen.nl/wp-content/uploads/2020/03/tekenchallenge.jpg
https://www.vouwjuf.nl/vouwvoorbeelden/pokemon/
https://www.vouwjuf.nl/vouwvoorbeelden/kusudama-bloemen/
https://www.mamaliefde.nl/origami-papier-vouwen-voorbeelden-dieren-moeilijk-makkelijk
https://www.mamaliefde.nl/origami-papier-vouwen-voorbeelden-dieren-moeilijk-makkelijk
https://www.laurasbakery.nl/bakken-met-kinderen/
https://www.kidsweek.nl/nieuws-filmpjes/maak-8-stappen-je-eigen-stop-motionfilmpje
https://www.kidsweek.nl/nieuws-filmpjes/maak-8-stappen-je-eigen-stop-motionfilmpje
https://maken.wikiwijs.nl/97315/Ontwerp_een_dierentuin
http://www.webkwestie.nl/bao_digitheek/index_algemeen.htm
https://www.kraakm.nl/
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/

