
 
 
  
 
 
 

 

OBS de Schoener, Daltonschool                                                              17 april  2020 

het Toetertje 

   Woensdag 6 mei  Start school, op welke wijze dan ook 

   

Mei 
vakantie 
en 
onderwijs 
na 6 mei 
 

 Vandaag begint de meivakantie. Deze zal er bij iedereen anders uitzien dan een 
“normale” vakantie. 
Wij willen u toch twee fijne weken wensen. 
 
Hoe gaat het verder na de meivakantie? 
Hierover is ook voor ons nog niets bekend. Via de (sociale) media zijn er veel 
speculaties over hoe het zal gaan na de vakantie. Ook wij zijn daarover aan het 
nadenken, maar toch moeten we allemaal wachten op besluiten vanuit de 
Rijksoverheid. Daarom wachten wij de persconferentie van 21 april af om verder 
plannen te maken. 
Op 22 april is er een directievergadering met de directeuren van Obase gepland 
om te kijken wat we met de gegevens van dat moment gaan doen. 
Daarna hebben we ook met de teams van de scholen overleg.  
Wij informeren u op woensdag 22 of donderdag 23 april, via de mail, over de 
stappen en plannen voor na de meivakantie (vanaf 6 mei). Wij vragen u dan ook 
om de mail rond deze tijd in de gaten te houden. 

   

School 
werk in de 
mei 
vakantie 

 Ondanks de bijzondere omstandigheden begint vandaag de meivakantie. 
We willen dit zo veel als mogelijk als een ‘vakantieperiode’ benaderen. Dit 

betekent ook dat het schoolwerk, zoals de kinderen dit de afgelopen 
weken op afstand hebben gekregen, in deze periode stopt; 
bijvoorbeeld nieuwe weektaken, de videobelbijeenkomsten, 
prikbord reacties, enzovoort. 

   

Groep 1-2 

 

 Hallo lieve kinderen 
Wat missen we jullie toch. Wel fijn dat we af en toe contact hebben met jullie. 
Vandaag begint de vakantie, dat is best raar, want jullie zijn al een aantal weken 
thuis. 
We hopen dat jullie in de vakantie lekker buiten kunnen spelen met mooi weer. 
Heel veel lieve groetjes van juf Mariska en juf Annelies 

   

Groep 3-5 
 
 
 

 

 Lieve meisjes en jongens, 
 
Vandaag schrijven we deze brief aan jullie. Dat hebben we nog nooit gedaan dus 
denken we dat we het wel kunnen !! 
Elke dag zien we elkaar even via Meet. We kletsen even en we vertellen jullie 
welk werk die dag op de weektaak staat. Best gezellig maar ook wel kort. Heel 
anders dan dat we elkaar gewoon een hele dag in het echt zien.  
Vandaag wil ik jullie zeggen dat we (juffen Majka en Maike) super trots op jullie 
zijn. Jullie zijn KANJERS!!!!  
Elke dag zijn jullie op tijd voor het Meet-gesprekje, jullie hebben de dingen die 
nodig zijn klaar liggen, jullie letten goed op en doen heel goed mee. En dan gaan 
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jullie weer helemaal zelfstandig aan het werk. Soms met een beetje hulp van jullie 
thuis-hulpjuf/meester-mama-papa. Er zijn zelfs kinderen die de les al af hebben 
voor dat we elkaar hebben gezien en gesproken. Wat een SUPER-KINDEREN zijn 
jullie.  
Nu eerst lekker twee weken mei-vakantie. Sommige kinderen zijn een 
vakantiepakketje op wezen halen voor in de vakantie met speel-werkbladen, 
puzzeltjes, kleurplaat enz. Er zitten ook wat lees en rekenwerkjes bij om nog eens 
te oefenen als je zin hebt.  
 
Heel veel liefs van twee trotse juffen, 
juf Majka & juf Maike 

   

GROEP 678  Lieve kinderen en ouders, wat hebben jullie de afgelopen weken je best gedaan 
en wat hebben we -ondanks alle beperkingen- toch nog veel kunnen delen en 
doen. Na 5 weken thuisonderwijs is het nu eerst tijd voor een welverdiende 
(mei)vakantie!  
 
Dus even niet meer stoeien met: de voltooide tijd, 
de hulpwerkwoorden,        
’t kofschip X, het gezegde, het onderwerp, het 
lijdend voorwerp, ongelijknamige breuken, 
komma’s in staartdelingen en natuurlijk ook de wc-
papier en vleesetende robots  ;-D 
 
Tot snel weer, jongens en meiden! 
Rust lekker uit en heb plezier. 
Juf Margreeth  

   

GROEP 678 
 

 

 Hey,  
De vakantie komt eraan! Toch zal het anders voelen dan normaal. Probeer van 
elke dag iets moois te maken en geniet van het mooie weer.  
Drink niet te veel cola en matig je chips gebruik. Stop met gamen en ga vroeg 
naar bed!!! 

Nee natuurlijk niet 😁 have fun!  
Ciao,  
Meester Oscar 

   

Vakantie 
rooster 
volgend 
schooljaar 

 Afgelopen week is het vakantierooster definitief aangenomen. 
Hierbij een overzicht: 

Zomervakantie 2020  13-7-2020 t/m 21-08-2020 

Herfstvakantie  19-10 t/m 23-10-2020 

Kerstvakantie  21-12-2020 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie  15-02-2021 t/m 19-02-2021 

Goede Vrijdag + 2de Paasdag  02-04-2021 en 05-04-2021 

Meivakantie  26-04-2021 t/m 07-05-2021 

Hemelvaartsdag  13-05-2021 en 14-05-2021 

Pinksterdag  24-05-2021 

Zomervakantie 2021  26-07-2021 t/m 03-09-2021 
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Opvang 
mei 
vakantie 

 De opvang voor kinderen tijdens vakanties (alleen nu beperkt tot de doelgroep 
van ouders met cruciale beroepen; noodopvang) vindt plaats op dezelfde wijze als 
normaal tijdens een vakantie, dus op de vakantie-bso’s. U kunt de kinderen 
opgeven via Kibeo.  klantrelatie@kibeo.nl  

   

Tips   Hieronder nog een overzicht met wat tips/links voor activiteiten (rondom huis) in 
de vakantie. 

Lezen Gratis boeken lezen met de app van de bibliotheek. 
www.onlinebibliotheek.nl  

School TV De filmpjes die we op school wel eens gebruiken bij de lessen kun je 
nu ook thuis bekijken. 
www.schooltv.nl 

Museum 
bezoek 
online 

Ga op museumbezoek. De leukste online tours om samen of alleen 
te doen.  
https://museumkids.nl/het-museum-bij-jou-thuis 

Experi-
ment 

Experimenteren en proefjes doen. 
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/doe-en-ontdek-
supersimpele-proefjes-voor-thuis/news/317/ 

Bewegen Bewegen met Nathan Rutjes en zoon; Home Workout.  
https://www.youtube.com/watch?v=yIDCYB9NRdU 

Bewegen met meester Roger.  
https://www.youtube.com/watch?v=2kHrYn6AQnw#action=share 

Mee 
zingen 

Zingen met Babette (midden en bovenbouw). 
https://basisonderwijs.online/team-talento-workshop-zingen-
met-babette.html 

Muziek met Bennie Briljant (onderbouw). 
https://basisonderwijs.online/bennie-briljant-muziek-maken-
slagwerkinstrumenten.html 

Knutselen Knutselen met de knutselzussen. 
https://www.youtube.com/channel/UCcHIu2UMQsKCs8IozvtYFzg 

 

   

Vraag van 
de ouders 
van Silke 
groep5 

 Voor stichting ‘because we carry’ is ons adres voor komende actie één van de 200 
verzamelpunten in het land.  
Deze actie willen we zoveel mogelijk rugzakjes met daarin speel-en educatief 
materiaal inzamelen voor de kinderen in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. De 
mensen hier zitten net als wij in lockdown maar hebben in tegenstelling tot de 
meesten van ons erg weinig ruimte (in kleine tentjes met hele gezinnen) en 
weinig middelen om zich bezig te houden. Voor de kinderen en hun ouders is hun 
vreselijke situatie nóg afschuwelijker geworden.  
Op 1&2 mei kunnen de rugzakjes bij ons worden ingeleverd. 
 
Oude zandweg 11, 4327SH Serooskerke-Schouwen 
 
Voor verdere informatie zie bijlage 

   

Bijlage   In de bijlage 2 documenten van de NME, natuur educatie. 
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