
Update 9 april 2020  
 

We zitten al weer in week 4 van het thuiswerken. We zijn 

inmiddels gewend aan termen als: social distance, ic-capaciteit, 

thuiswerken en google meet.  De keukentafel wordt werkplek 

en de laptops worden gedeeld in het hele gezin om 

thuiswerken, videovergaderingen en google meet 

bijeenkomsten te kunnen houden. 

 

De afgelopen periode was een zoektocht naar het geven van 

onderwijs op afstand, wat is haalbaar, wat is werkbaar, hoe geven we dit vorm.  

Inmiddels zijn we een weg ingeslagen die prettig werkt en die we voort willen zetten. We 

merken dat de inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ouders groot is en dat is 

enorm fijn.  

Heeft u vragen, zorgen of andere zaken die u met ons wilt bespreken, zoek ons op!  

De GGD en PPJ hebben ook goede tips en ideeën die we in deze nieuwsbrief delen. 

 

We zijn heel benieuwd wat de vervolgstappen van de regering zullen zijn en wat dit gaat 

betekenen voor ons onderwijs. Met elkaar zullen we ook deze stap weer gaan zetten.  

Voor nu is het devies: HOU VOL….  

We wensen iedereen een fijn en ontspannen Paasweekend. 

Groet, Marjan Wolterink & team obs Menno ter Braak 

 

SFB Koningsspelen 

Sportfederatie Berkelland brengt elke dag online work out 

tips via de social media naar buiten.  

Zij willen ook de Koningsspelen (vrijdag 17 april) niet zomaar 

voorbij laten gaan en hebben hiervoor iets bedacht. 

Koningsdag leskaarten en een gezamenlijke koningsdagdans 

als warming up. De groepsleerkrachten sturen volgende week 

bij de nieuwe weektaak de leskaarten die ontwikkeld zijn 

mee.  

 

Is dit niet genoeg voor je? Dan is er meer spelinspiratie te 

vinden op  www.koningsspelenpakket.nl  

 

 

 

 

GGD  

De GGD heeft een nieuwsbrief online uitgebracht, met daarin 

allerlei informatie over opgroeien, opvoeden en gezondheid in 

tijden van corona. Ze verwijzen naar websites, die up to date 

blijven.  

http://www.koningsspelenpakket.nl/


Ook is er een link voor ouders/verzorgers met een chatmogelijkheid om in gesprek te gaan 

met de jeugdverpleegkundige. Dit is deze week ingegaan.  

De nieuwsbrief is in te zien via de volgende link: 

 https://mailchi.mp/2fc8b0bef750/ggdnogcorona-6913820 

Op onze GGD website is ook een sub pagina aangemaakt ter inspiratie voor ouders die nu 

thuisonderwijs geven tijdens de coronacrisis. 

Op verschillende Gezonde School thema's zijn tips en adviezen terug te vinden via deze 

link:  https://www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/gezond-op-school/inspiratie-

thuisonderwijs-tijdens-coronacrisis 

 

Preventie Platform Jeugd 

Het preventieplatform jeugd (PPJ) voor de gemeenten Aalten, 

Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk heeft een overzicht 

gemaakt met een aantal linkjes naar websites met informatie 

en tips om de komende tijd goed met elkaar door te komen. 

Deze zijn in het submenu verdeeld onder de categorieën: leerzaam, bewegen en creatief. 

Voor kinderen, pubers en ouders.  

De informatie zal regelmatig vernieuwd worden. Neem eens een kijkje op 

https://preventieplatformjeugd.nl/coronavirus-covid-19  

Het preventieplatform jeugd wenst iedereen heel veel sterkte en goede moed! 

 

Aanbod externen 

In deze periode krijgen we veel berichten met de vraag of we deze met ouders willen delen. 

Hierin hebben we een keuze gemaakt. Veelal zijn dit nl. geen gratis diensten of 

aanbiedingen. We hebben er een paar geselecteerd van instanties/bedrijven waar we als 

basisschool normaliter ook ‘zaken mee doen’. 

 

Tesselhof media: Online fotografie programma voor kinderen:  

http://www.tesselhofmedia.nl/tesselhof-media-brochure/informatie-fotocademy/ 

 

Typeworld: Online typecursus https://website.typeworld.nl/kids/individueel-typecursus/ 

 

Foto Koch: Met korting (eigen) foto’s bestellen/ afdrukken www.fotokochxxl.nl 
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