
	  
	  
Nieuwsbrief	  nr	  24	  2019-‐2020	  	  

	  In	  deze	  tijden	  van	  crisis	  toch	  maar	  ook	  een	  
nieuwsbrief	  met	  links	  waar	  u	  wellicht	  iets	  aan	  

heeft	  en	  een	  paar	  foto’s	  van	  prachtige	  
kunstwerken	  van	  kinderen	  om	  blij	  van	  te	  
worden.	  

	  	  
Op	  de	  website	  is	  vanaf	  17	  maart	  een	  aantal	  
links	  beschikbaar	  om	  thuis	  met	  uw	  kind	  te	  

doen.	  
	  	  
Creatieve	  ouders	  

De	  ouders	  van	  een	  leerling	  uit	  de	  OB	  zijn	  
vandaag	  voortvarend	  en	  creatief	  aan	  de	  slag	  
gegaan	  –	  ze	  hebben	  een	  eigen	  planbord	  

gemaakt	  om	  het	  schoolritme	  een	  beetje	  te	  
behouden.	  
	  

	  	  
	  

	  
	  

Schoolpraat	  
De	  leerkrachten	  delen	  ook	  tips	  en	  filmpjes	  en	  
instructies	  via	  SchoolPraat.	  Mocht	  u	  het	  nog	  

niet	  gedownload	  hebben,	  hierbij	  de	  links.	  
Wachtwoord	  kunt	  u	  opvragen	  bij	  de	  
groepsleerkracht	  en	  bij	  Madeleine	  

	  	  
Download	  link	  voor	  Android:	  
https://play.google.com/store/apps/details?id

=com.frisbee.schoolpraatmeidoorn	  	  
	  
Download	  link	  voor	  iOS:	  

https://itunes.apple.com/nl/app/schoolpraat/
id702843284?mt=8	  	  

	  
Kies	  bij	  de	  iOS	  app	  voor:	  Vind	  de	  vijf	  
dichtstbijzijnde	  scholen.	  De	  Meidoorn	  staat	  

dan	  bovenaan.	  Kies	  daarna	  bij	  Icoon	  instellen	  
voor	  Ja.	  
	  	  

Nu	  op	  spotify:	  	  The	  Montessori	  Toddler	  	  
Op	  spotify	  kunt	  u	  nu	  gratis	  luisteren	  naar	  het	  
audiobook	  van	  Simone	  Davies	  -‐	  	  The	  

Montessori	  Toddler,	  een	  gids	  voor	  ouders	  die	  
hun	  peuter	  willen	  opvoeden	  volgens	  de	  
principes	  van	  Maria	  Montessori.	  	  

	  
Thuis	  naar	  school	  
Nu	  de	  scholen	  dicht	  zijn	  biedt	  

thuisnaarschool.nl	  een	  digitaal	  lesaanbod.	  Via	  
een	  live	  verbinding	  geven	  hun	  leerkrachten	  
elke	  werkdag	  van	  negen	  tot	  twaalf	  les	  aan	  de	  

groepen	  3	  t/m	  8.	  Lessen	  in	  taal,	  spelling,	  
rekenen,	  wereldoriëntatie,	  maar	  ook	  vakken	  
als	  muziek,	  gym	  en	  gamedesign.	  Alle	  lessen	  
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worden	  verzorgd	  door	  echte	  juffen	  en	  
meesters.	  Kosten	  per	  dag	  zijn	  €3,00	  per	  kind.	  

Je	  kunt	  ook	  per	  week	  of	  twee	  weken	  betalen.	  
	  
En	  om	  blij	  van	  te	  worden	  in	  deze	  heftige	  

tijden	  –	  prachtige	  kunstwerken	  van	  kinderen!	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  


