
 

                      

                                                      Esdoornblaadje  

                                                          Coronaspecial 

Coronaspecial 
Door de huidige situatie is het mogelijk dat er zaken onduidelijk zijn, niet begrepen worden, wij informatie voor u 

hebben, etc. Daarom versturen wij, zolang de scholen gesloten zijn, op dinsdag en donderdag deze special.  
Wij hebben respect voor alle ouders die in de vitale beroepen werken, extra uren maken en emotionele situaties 

meemaken. Wij wensen hen heel veel sterkte toe!!! 
Wij zijn trots op al die ouders die naast hun werk ook nog tijd maken voor het thuisonderwijs aan hun kinderen, soms 

ook nog op verschillende niveaus, daarom deze ode aan alle thuisonderwijzende ouders! 
https://youtu.be/fVGQ14RAKG0  

 

Thuiswerk 
Gisteren heeft u of uw kind, de schoolspullen opgehaald en zijn we begonnen met een digitale leeromgeving. Dat is voor 

ons allemaal nieuw en zal daardoor ook wel opstartproblemen geven. Maar die zijn er om opgelost te worden. Als iets 
niet lukt laat het de leerkracht van uw kind weten. U krijgt momenteel informatie via de volgende kanalen: 

Het Esdoornblaadje coronaspecial: op dinsdag en donderdag; informatie 
voor alle ouders. 
Classroom: als het noodzakelijk is; betreft opdrachten/werk voor uw 
kind.  
Klasbord: regelmatig (max. 2 keer per dag); korte meldingen voor een 
bepaalde groep. De informatie op Klasbord is vooral ook om in 
verbinding te blijven met elkaar en vaak ook rechtstreeks naar de 
kinderen gericht. 
Daarnaast zijn ze per mail bereikbaar. Het mailadres van de leerkracht is  

                                                                                      de volledige voor- en achternaam en dan @obsdeesdoorn.nl  
 

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. 

 
TIP (van juf Alie): 

Waarom moet je je handen wassen met zeep? Omdat dan de bacterien weggaan. Het is 
leuk om dat een kind op de volgende manier te laten zien. 

Benodigdheden: bij voorkeur wit etensbord of schaaltje, water en kruiden die goed 
zichtbaar zijn op water, denk aan zwarte peper of nootmuskaat (=bacteriën) en 

vloeibare zeep. 
Vul het bord met water en strooi er peper/nootmuskaat op zodat er een heel dun 
laagje op het water drijft.Laat uw kind een druppel vloeibare zeep op de top van 

zijn/haar vinger doen en deze daarna in het water in het bord houden. De 
peper/nootmuskaat gaat aan de kant. Zo zie je dat bacteriën bang zijn voor zeep. 

 

Help, mijn kind is bang voor het corona virus 
Als uw kind angstig is voor het coronavirus, dan leest u hier tips hoe u hier het beste mee om kunt gaan. 

https://marant.nl/artikelen/help-mijn-kind-is-bang-voor-het-corona-virus/ 
 

Ook zullen we in de bijlage een boekje toevoegen dat u kunt voorlezen. Op een mooie, kindvriendelijke manier wordt 
uitleg gegeven. 
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Lezen 
Voor kinderen die al zelfstandig kunnen lezen kunnen boeken via internet gelezen worden. 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/ 
Via deze site heb je met je pasje onbeperkt toegang tot de digitale bronnen van de bibliotheek. 

Daarnaast hebben ze luisterboeken voor verschillende leeftijden, ook als je geen lid bent. 
OF 

Voor 1 cent per stuk ebooks en luisterbooks  
  https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/?promo=Main_900_flashbanner_A1_CRS_1_thuisblijvertjes 

 

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

worden de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 opgevangen in het lokaal van juf Nathalie en van de 
groepen 5 t/m 8 in het lokaal van meester Tim.  

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 dan het werk voor 

die dag uit hun weektaak mee naar school nemen.19 
 

Tekenles en proefjes 
Naast dat uw kind werk mee heeft gekregen om te maken is het ook belangrijk dat uw kind nog andere dingen heeft om 

zich mee te vermaken. Het spelen met vriendjes zal ook anders verlopen dan normaal. Er zijn gelukkig ook nog leuke 
dingen gratis te doen. Wij weten dat kinderen striptekenen en Donald Duck leuk vinden. Vanaf 23 maart is er deze week 

elke dag tekenles om 16.00 uur. 
 

 
https://www.donaldduck.nl/  

of leuke testjes doen 

https://www.technopolis.be/nl/technopolis-is-gesloten-corona  

 

Jarigen 24 t/m26 maart 
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