
 

                      

                                                      Esdoornblaadje  

                                                         Coronaspecial 

Thuisonderwijs  
Al bijna 4 weken zijn de kinderen nu thuis onder begeleiding van hun ouders aan het 

werk. Wij hebben ongelofelijk veel bewondering voor de manier waarop iedereen hier 
mee bezig is. Er wordt ontzettend hard gewerkt en op Klasbord komen fantastische foto's 

en filmpjes voorbij. Er wordt, zeker bij de kleuters, op een zeer creatieve manier aan de 
opdrachten gewerkt. Grote complimenten voor de kinderen en de ouders/verzorgers!!! 

Ook de leerkrachten zijn ontzettend goed met het onderwijs op afstand bezig.  Er is 
inmiddels een goede digitale structuur opgezet waardoor kinderen in Classroom hun werk 
kunnen maken en inleveren. Het is ook erg fijn dat leerkrachten weer contact hebben met 

de kinderen door het “videobellen". Maar......... alle juffen en meesters missen de 
kinderen enorm! Volgende week maandag is het 2e Paasdag, er is dan geen werk voor 

school. De week start dan voor het schoolwerk op dinsdag. 
 

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. 

 
Tips van moeder Andrea 

Nogmaals een deel van haar tips, maar nu met bijlagen. 
 

In de bijlagen 2 digitale boekjes over het Corona virus. 
"Hallo, ik ben Corona" geeft ook ruimte om te tekenen en te schrijven over de gevoelens die 
het bij de kinderen oproept en helpt nadenken over wat je dan kan doen. 
Het andere boekje is: "Flip en grote vriend". Dit boekje is ook te beluisteren via BookaBooka. 

 

ThuisBieb 
De deuren van de Bibliotheken zijn gesloten, maar online is de Bibliotheek open! Dankzij de ThuisBieb kunnen kinderen 

in deze periode gewoon doorlezen.  
100 e-books voor het hele gezin. 

 In de ThuisBieb-app staan 100 e-books voor het hele gezin. De app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als u geen lid 
bent van de Bibliotheek! De ThuisBieb-app is in elk geval beschikbaar tot en met 10 mei. Kijk voor meer informatie op 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb.html  
Jeugdbibliotheek.nl 

De Bibliotheek heeft ook extra luisterboeken beschikbaar gesteld voor kinderen die geen lid zijn. Ook zijn de 
voorleesfilmpjes van De Voorleeshoek en Bereslim vrij toegankelijk. Kinderen die wel lid zijn van de Bibliotheek kunnen 

naast de e-books in de ThuisBieb nog veel meer e-books lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior 
Einstein. Kijk voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen op   https://www.jeugdbibliotheek.nl/ 

 
 
 
 

 
Voor een goed verhaal hoef je de deur niet uit 
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Muiderslot   
 Net als de school, is ook het Muiderslot tot nader orde gesloten in verband 
met de Coronacrisis. Maar online is het slot open! Zij bieden in deze periode 
leuke opdrachten aan voor thuisonderwijs. Elke maandag verschijnen er 
nieuwe opdrachten op hun 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.  Er zijn aparte 
opdrachten beschikbaar voor de onderbouw en voor de midden/ bovenbouw op het gebied van geschiedenis-, reken-, 
taal en kunstonderwijs. 

 

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.  
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 Op internet bij  'noodopvang in verband met corona in Overbetuwe', vindt u informatie over 

het gemeentebeleid en een e-mailadres waarop u de gemeente kunt benaderen voor vragen.  
Als u gebruik wilt maken van de 24 uurs opvang dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente Overbetuwe. 

 

Pasen 
Wij wensen jullie gezellige paasdagen in deze bijzondere tijd! 

 
 
 
 
 
 

Jarigen t/m 14 april 

 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Jim 6 

Caro 9 

Lara 5 

Kee 8 

Sem 6 

Juf Joyce 
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