
 

                      

                                                      Esdoornblaadje  

                                                         Coronaspecial 

Thuisonderwijs  
De scholen blijven nog  langer dicht. Dat betekent dat de kinderen langer thuis blijven en zoveel mogelijk digitaal 
onderwijs krijgen. Wij hopen dat het jullie lukt de kinderen 2 a 3 uur per dag met het schoolwerk (lezen, rekenen, 
taal/spelling, IPC) bezig te laten zijn. Daarnaast is creatief bezig zijn en bewegen ook belangrijk, afwisseling  tussen 

inspanning en ontspanning . We snappen dat het allemaal lastig is en het geeft ook niet als uw kind zijn werk een keer 
niet af heeft. De ene dag lukt het beter dan de andere, toch? 

In de bijlage kunt u ook een brief van ons schoolbestuur lezen. 
 

U kunt de leerkracht van uw kind altijd mailen met vragen en ook kunt u tips aan 
ons doorgeven. Het mailadres is de volledige voor- en achternaam van de 

leerkracht en dan @obsdeesdoorn.nl. 

 

Communicatie 

Het is belagrijk dat kinderen  c Wij vinden communicatie met de kinderen (en hun ouders) erg belangrijk. Daarom 

proberen wij af en toe met videobellen contact te maken met ouders en kinderen. We willen dan graag even horen hoe 
het met iedereen gaat en of het thuiswerk allemaal  lukt en waar de kinderen tegenaan lopen met hun werk. Er kan even 

extra uitleg worden gegeven zodat uw kind weer verder kan. Ook kunnen er eventuele aanvullende afspraken worden 
gemaakt. Sommige kinderen zullen dat misschien spannend vinden, dat kan, maar als het vaker wordt gedaan wennen ze 

er aan en het is ook geen probleem als er een ouder naast zit om ze te ondersteunen.o 
 

Brieven,EHet Het Esdoornblaadje-Coronaspecial, brieven, mededelingen e.d. worden u altijd op een dinsdag of 
donderdag toegezonden. Dan weet u wanneer u uw mail moet checken. Op Klasbord wordt met regelmaat stukjes, foto's 

en filmpjes geplaatst. Op deze manier blijven we goed in contact met elkaar. 
 De leerkrachten ontvangen ook regelmatig berichten via e-mail of Classroom. Wij hebben als afspraak dat wij alleen op 

werkdagen onder werktijd (van 08.00 tot 17.00 uur) hierop reageren. 
Brieven ent leerkracht 

Ouderdiploma 

Lieve ouders, 

 

Bedankt voor al jullie werk, doorzettingsvermogen, 

geduld en fijne instructies! 

Door jullie kunnen de kinderen verder leren en zich blijven 

ontwikkelen. 

Samen staan we sterk! 

 

Dank jullie wel! 

 

Liefs de juffen en de meesters 
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Opfleurnieuws 
Wij nodigen u, ouders, maar ook opa's en oma's van harte uit om leuk nieuws te delen in deze special. 

U kunt hierbij denken aan tips, leuke ervaringen/ideeën of zaken waar u trots op bent. 
Mail het ons via een reply op dit Esdoornblaadje - Coronabulletin. 

 
Zo helpen we elkaar de tijd door te komen. 

Door de uitbraak van het Coronavirus hebben de verzorgings- en 
verpleegtehuizen er voor moeten kiezen om tijdelijk de deuren te sluiten 
voor alle bezoek. Dit betekent dat de bewoners voorlopig geen familie of 

vrienden kunnen ontvangen. Terwijl deze mensen opleven van een praatje 
of een bezoekje. Dit geldt ook  voor mensen bij u in de buurt, mensen die 
alleenstaand zijn en/of weinig contacten hebben. Een sociaal isolement 

dreigt voor deze mensen, zeker de ouderen onder hen.                                 
En we weten nu dat het nog wel een tijdje duurt…… 

Om deze mensen wat op te vrolijken en een hart onder de riem te steken, willen we alle kinderen vragen een mooie 
tekening te maken voor eenzame (oudere) mensen. Het kunnen je oma en opa of overgrootouders zijn, maar ook 

bewoners van Terzio, Wervershove of oudere buurtbewoners. Een mooie tekening stellen ze zeker op prijs en zorgt voor 
een grote glimlach. 

Als uw kind een tekening naar iemand heeft gestuurd, dan mag u een foto van de tekening met vermelding van de naam 
van de tekenaar en naar wie de tekening is gegaan als reply op het Esdoornblaadje naar ons mailen.  

We hopen regelmatig een compilatie van de tekeningen in dit opfleurnieuws te laten zien.  
Veel succes! 

 

Juf Loanne 
Zoals u misschien wel hebt gezien, toen de school nog open 

was, is dat juf Loanne zwanger is. Zij gaat per 
 8 april met zwangerschapsverlof.  

Wij wensen Loanne en haar partner nog veel sterkte met de 
laatste loodjes en veel geluk en een goede gezondheid met 

hun kleine meisje. 
Wij hebben hen alvast verwent met een kleinigheidje. 

 
Hieronder stelt de juf die de klas gaat overnemen zich voor. 

 

Juf Chantal  
Per 1 april werkt juf Chantal Lijbers bij ons op school. Hieronder stelt zij zich even aan jullie voor. 

 
Hoi allemaal, mijn naam is Chantal en ik start vanaf deze week als vervangster van juf Loanne 

omdat zij met zwangerschapsverlof gaat. Afgelopen dagen heb ik kennisgemaakt met de 
kinderen en ondanks deze bijzondere tijd waarin we nu zitten, heb ik er alle vertrouwen in dat 

ik een fijne tijd ga hebben met de kinderen en de ouders. 
Ik heb 2 kinderen, Babet van 6 jaar en zij zit bij meester Paul in de klas. De school is voor mij 

daarom bekend en dat maakt het toch wel extra speciaal dat ik op deze leuke school mag 
werken! Ook heb ik nog een zoontje van 2,5 jaar, Silvijn. 

Verder vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, te lezen en lekker te spelen met mijn kinderen. 
Ik heb enorm veel zin om te beginnen en hoop dat dit ook snel écht op school mag zijn! 

 

Type cursus 
Tegenwoordig is het handig als je goed met 10 vingers (blind) kunt typen. Misschien is dit het moment voor uw kind 

(ongeveer vanaf groep 6), nu het veelal aan huis gebonden is, om online te leren typen. Ze kunnen daar hun voordeel 
mee doen in dit digitale tijdperk. We hebben een paar bekenden voor u hieronder gezet die geschikt zijn voor kinderen. 

Sommigen hebben ook proeflessen, altijd het proberen waard. 
 

https://www.typetopia.com/                                https://www.typetuin.nl/online-typecursus/ 

https://www.picatypen.nl/typecursus/                 https://www.loikidzz.nl/n-4380-typen 

https://www.typetopia.com/
https://www.typetuin.nl/online-typecursus/
https://www.picatypen.nl/typecursus/
https://www.loikidzz.nl/n-4380-typen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bijlage: Brief van ons schoolbestuur WonderWijs over de sluiting van de scholen 

 

 

Noodopvang 
en  Voor ouders die werken in de vitale sector en nergens opvang voor hun kinderen hebben, worden 

 de kinderen opgevangen in het BSO lokaal en/of het lokaal van juf Dinie en Annemarijn.  
De kleuters en peuters worden samen opgevangen met een leidster van De Notendop.  

Leerlingen van groep 3 t/m 8 worden opgevangen door een van onze leerkrachten. I.v.m. de verantwoordelijkheid voor 
onze leerlingen is er, als er opvang is, altijd een leerkracht van onze school aanwezig. 

Als uw kind gebruik moet maken van de noodopvang dan dient u dat twee dagen van te voren te 
melden via directie@obsdeesdoorn.nl.  

De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten het werk uit hun weektaak meenemen.1 
9 

De gemeente Overbetuwe De gemeente Overbetuwe heeft een website waar het beleid t.a.v. de vitale beroepen, 
kwetsbare gezinnen en een emailadres waarop ouders de gemeente kunnen benaderen voor vragen. Hierop staat ook op 

wat wel/niet een vitaal beroep is. 
Als u gebruik wilt maken van de 24 uurs opvang dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente Overbetuwe. 

 

Jarigen t/m 7 april 

 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Het  

 

 

Iris 4 

Carlijn 11 

Nika 7 

Juf Annemarijn 

http://www.obsdeesdoorn.nl/
mailto:info@obsdeesdoorn.nl

