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We missen jullie 
En daar waar we hoopten jullie snel weer 
te zien, gaat het allemaal toch langer 
duren. Het beroep op jullie als ouders en 
de kinderen wordt steeds groter. Wij als 
team beseffen ons dit. Hopelijk kunnen we 
elkaar de komende periode middels 
telefoon, videobellen en chatten verder 
helpen. Wij zijn de ict verder aan het 
ontwikkelen. We hebben al dingen 
uitgeprobeerd en zijn hier enthousiast 
over. Chatten en livestreams komen 
eraan. Houd de mail dus goed in de gaten!  
 

Huiswerktas 
Aanstaande dinsdagmiddag 7 april willen 
we weer materiaal voor de huiswerktassen 
klaarzetten voor de school. Verdere 
informatie hierover volgt!  
 

Zorggroep Sint Maarten 
De moeder van Twan (groep 8) en Stijn 
(groep 6) kwam met de volgende vraag; 
Misschien een leuk idee voor alle kids die zich 

thuis vervelen of teken/handvaardigheid 

opdrachtje 😉 

En mag bij mij ingeleverd worden. Deel ik het 

graag uit op mijn werk! Zullen ze blij van 

worden nu er geen bezoek meer mag komen. 

De mensen in de verpleeghuizen mogen 
geen bezoek ontvangen en een klein 
gebaar vanuit de kinderen van De 
Wegwijzer zou veel blijdschap kunnen 
geven in deze periode. De knutsels van de 
kinderen mogen bij fam. Eertman worden 
gebracht. Er hangt aan de deur een tas 
waar je de werkjes in mag doen. Het 
adres: Dr. Staringstraat 35. 

Zie bijgevoegde link voor meer informatie: 

https://www.zorggroepsintmaarten.nl/over-
ons/nieuwsoverzicht/extra-aandacht-voor-
onze-bewoners-en-clienten-en-ons-
personeel/ 

 

 

Facebook Berenjacht 
Misschien heb je onze beer al zien zitten 
voor het raam. Mocht je nog een 
wandelingetje gaan maken dan zwaait hij 
graag even naar jou! 
 

 
 
 

Internet, computer 
We realiseren ons dat er een groot beroep 
wordt gedaan op alle digitale apparaten in 
de huizen. Mochten er ICT problemen zijn 
geef dit dan a.u.b. aan de 
groepsleerkracht(en) door. 
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Namen bedenken 

Onze Wegwijzer-poppetjes zijn naamloos, 
help ons! Wie weet er leuke namen voor 
ons vrolijke stel??? Geef het door aan 
wegwijzer@skolo.nl. en wie weet kiezen 
we jouw namen voor als we straks weer 
naar school gaan! De Wegwijzer-
poppetjes zwaaien jullie vanaf nu toe van 
achter de ramen! Wat werken jullie 
allemaal hard! 

 

Enkele tips 

- Wissel werken en bewegen af. 
Voor alle kinderen is het belangrijk om te 
blijven bewegen tijdens de dag. Sommige 
kinderen hebben extra veel behoefte aan 
beweging en sport. Beweging stimuleren 
is prima, zowel voor kinderen individueel 
als voor kinderen  in een groep thuis of in 
de opvang. Denk eraan dat dit in de 
opvang  'contactloos' gebeurt en met 
gepaste afstand tot elkaar, zoals een bal 
overtrappen, samen fietsen, frisbeeën of 
een parcours rennen of skaten. Bespreek 
dat ook met kinderen. Gymmeester 
Thomas komt ook snel met challenges! 

- Laat de kinderen meedenken en helpen. 
Kinderen vinden het leuk om te helpen en 
mee te denken met hun ouders en komen 
hierbij vaak met onverwachte oplossingen. 
Weet daarbij dat kinderen meer geneigd 
zijn om mee te werken aan activiteiten die 
ze mee hebben verzonnen. Denk aan het 
gezamenlijk opstellen van dagritme, de 

activiteiten en de gezinsregels. Laat 
kinderen ook, eventueel met jouw hulp, 
hun eigen dagindeling maken. 
 
- Benoem wat er goed gaat en vier dit. 
Vertel elkaar aan het eind van de dag wat 
je leuk vond aan de dag en wat er goed 
ging. Wat waren de lichtpuntjes van die 
dag? We doen dit allemaal voor het eerst, 
met alle uitdagingen die daarbij horen. 
Oog hebben voor wat er goed gaat en dit 
vertellen geeft een goed gevoel. De 
benoemde lichtpuntjes kunnen het 
uitgangpunt zijn voor de komende tijd. 
Vier de succesvolle momenten als 
onderdeel van jullie thuis-school-werk-
schema. Zorg voor een bijzonder ontbijt, 
maak een dansje met elkaar, verras elkaar 
met een lief briefje onder het hoofdkussen 
of lees een extra boekje of hoofdstuk voor. 

 

 

 
 
 
 
 

Ziekmelding 
Mocht uw zoon/dochter ziek zijn graag 
middels mail doorgeven aan de 
groepsleerkracht(en). Zodra uw 
zoon/dochter beter is dit ook graag weer 
mailen naar de groepsleerkracht(en). 

 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
We vragen u weer om kinderen die 
volgend jaar 4 jaar worden aan te melden. 
Gelukkig hebben veel ouders hier al 
gehoor aangegeven, dank hiervoor! 
Misschien kent u ouders met kinderen in 
die leeftijd, die hun kind op onze school 
willen aanmelden. Nu we geen open dag 
hebben vinden we het jammer dat we 
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anders deze ouders mislopen. Wilt u hen 
dan vriendelijk vragen om een afspraak te 
maken? Alvast bedankt!  
 

FOTO’S 
Heeft u een leuke foto om te delen op 
facebook met ons? Dan kunt u de foto 
mailen naar de groepsleerkracht. 
 

Namens het team, 

 
Michelle Homburg 
 
 

 


