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Noodopvang	  
De	  derde	  week	  is	  achter	  de	  rug.	  We	  vangen	  

elke	  week	  weer	  iets	  meer	  kinderen	  op	  in	  de	  
noodopvang,	  zowel	  van	  ouders	  met	  cruciale	  
beroepen	  die	  het	  de	  eerste	  twee	  weken	  zelf	  

voor	  elkaar	  kregen	  als	  van	  ouders	  waarvan	  de	  
baas	  toch	  zegt:	  ik	  wil	  dat	  je	  fysiek	  komt.	  Mocht	  
je	  ook	  in	  zo'n	  situatie	  zitten,	  laat	  het	  ons	  

weten	  en	  we	  denken	  met	  je	  mee	  en	  kijken	  wat	  
er	  mogelijk	  is.	  Charlotte	  Beek	  coördineert	  de	  
noodopvang	  vanaf	  deze	  week:	  
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Daarnaast	  hebben	  we	  de	  organisatie	  

aangepast	  voor	  de	  komende	  twee	  weken.	  
Groep	  8	  krijgt	  vanaf	  maandag	  ook	  
afstandsonderwijs.	  Zij	  zijn	  drie	  weken	  naar	  

school	  geweest	  en	  hebben	  de	  CITO	  Midden	  
toetsen	  gemaakt.	  Nu	  wil	  het	  BB	  team	  heel	  
graag	  wat	  extra	  aandacht	  geven	  aan	  een	  

aantal	  kinderen	  uit	  groep	  7	  die	  persoonlijke	  
ondersteuning	  nodig	  hebben.	  Net	  als	  de	  MB	  

en	  de	  TB	  leerkrachten	  nodigen	  zij	  een	  paar	  
kinderen	  per	  keer	  uit	  om	  langs	  te	  komen	  op	  
school	  zodat	  ze	  kunnen	  zien	  hoe	  het	  werk	  

gaat.	  Het	  BB	  team	  gaat	  ook	  de	  noodopvang	  
voor	  groep	  7/8	  doen.	  
Na	  twee	  weken	  kijken	  we	  weer	  hoe	  de	  situatie	  

dan	  is	  en	  sturen	  we	  bij	  waar	  nodig.	  
De	  bemensing	  lijkt	  ook	  voor	  de	  komende	  
week	  weer	  te	  lukken,	  dus	  dat	  is	  heel	  fijn.	  

	  
Behalve	  de	  online	  ondersteuning	  die	  gewoon	  
doorloopt,	  naast	  de	  gewone	  lessen	  van	  de	  

leerkrachten,	  starten	  we	  ook	  de	  externe	  
ondersteuning	  weer	  op	  voor	  een	  beperkte	  
groep	  leerlingen.	  Die	  hadden	  we	  via	  ons	  

bestuur	  kunnen	  regelen	  met	  de	  'corona-‐
subsidie'	  van	  de	  gemeente	  Amsterdam.	  
	  

En	  er	  wordt	  ook	  in	  deze	  rare	  tijden	  mooie	  
kunst	  gemaakt	  -‐	  zie	  bijgaande	  foto	  van	  wat	  er	  

sinds	  vorige	  week	  in	  het	  trappenhuis	  hangt,	  
een	  walvis	  gemaakt	  door	  de	  noodopvang	  

kinderen.	  
Nog	  meer	  leuke	  dingen	  gemaakt,	  thuis?	  stuur	  
het	  op	  naar	  Madeleine,	  dan	  zet	  die	  het	  in	  de	  

nieuwsbrief	  of	  op	  SchoolPraat.	  
	  
Veel	  succes	  en	  sterkte	  thuis,	  houd	  vol!	  

	  

	  
	  
Tijd	  over?	  	  
Hieronder	  een	  overzicht	  veel	  leuke	  online	  

activiteiten	  om	  te	  doen.	  	  
•	   In	  De	  Waanzinnige	  Podcast	  vertellen	  

kinderen	  van	  6	  tot	  12	  jaar	  over	  hun	  
lievelingsboeken	  die	  ze	  zelf	  hebben	  
gelezen.	  	  

•	   NEMO	  biedt	  thuisproefjes	  en	  daagt	  je	  uit	  
om	  mee	  te	  doen	  aan	  de	  lavalamp	  
challenge.	  Bekijk	  de	  instructievideo,	  creëer	  

de	  mooiste	  lavalamp	  en	  maak	  kans	  op	  een	  
NEMO	  prijzenpakket.	  	  

•	   ·∙Via	  de	  maakvideo’s	  van	  maakplaats	  van	  de	  

OBA	  kun	  je	  thuis	  allerlei	  maakprojecten	  
met	  huis-‐,	  tuin-‐	  en	  keukengereedschap	  
uitproberen.	  	  

•	   Via	  het	  OBA	  lidmaatschap	  kunnen	  kinderen	  
ook	  gratis	  lezen	  met	  het	  
voorleesprogramma	  Yoleo	  en	  taal	  en	  

spelling	  oefenen	  met	  Junior	  Einstein.	  Maak	  
een	  account	  aan	  en	  koppel	  dit	  aan	  het	  
bibliotheek-‐lidmaatschap.	  Hier	  staat	  hoe	  
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voor	  Yoleo	  en	  voor	  Junior	  Einstein.	  	  
•	   ·∙Ook	  in	  het	  Rijksmuseum	  is	  online	  nog	  

steeds	  van	  alles	  te	  doen	  en	  beleven.	  Hou	  jij	  
van	  raadsels	  en	  geheimen?	  Zie	  jij	  geen	  
aanwijzing	  over	  het	  hoofd?	  Dan	  is	  de	  

Sleutel	  Challenge	  wellicht	  iets	  voor	  jou.	  
Meer	  zin	  in	  Ganzenbord,	  Wie	  ben	  ik,	  bingo	  
of	  zoek	  de	  10	  verschillen?	  Al	  deze	  spelletjes	  

zijn	  hier	  te	  vinden.	  	  
•	   Is	  tekenen	  en	  knutselen	  meer	  je	  ding?	  Ook	  

daarvoor	  kun	  je	  bij	  het	  Rijks	  terecht.	  Leer	  

tekenen	  zoals	  Rembrandt,	  maak	  een	  
mono-‐print,	  schilder,	  werk	  met	  klei	  of	  
maak	  een	  eigen	  sieraad.	  De	  mini-‐

workshops	  zijn	  via	  deze	  link	  te	  downloaden	  	  
•	   Helemaal	  vol	  van	  de	  Nachtwacht?	  Teken	  

‘m	  zelf	  of	  download	  via	  dezelfde	  link	  als	  

hierboven	  een	  kleurplaat.	  Als	  je	  wil	  kun	  je	  
jouw	  tekening	  opsturen	  naar	  een	  
verpleeghuis.	  Op	  de	  site	  staat	  hoe.	  	  

•	   Heb	  je	  je	  (t)huiswerk	  al	  af	  en	  zin	  in	  een	  
botanische	  boost	  dan	  kun	  je	  via	  de	  Hortus	  

een	  winterspeurtocht	  doen	  of	  bijvoorbeeld	  
herfstblaadjesconfetti,	  een	  insectenhotel	  
of	  zaadbommetjes	  maken.	  	  

•	   ·∙Geen	  zin	  in	  actie	  en	  gewoon	  lekker	  voor	  
de	  buis?	  Via	  de	  Pathé	  app	  kun	  je	  elke	  dag	  
een	  gratis	  film	  bekijken.	  Klik	  hier	  voor	  meer	  

informatie.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

Boekenruilkast	  
Welke	  ouder	  vindt	  het	  leuk	  om	  een	  klein	  

boekenruilkastje	  te	  timmeren	  voor	  aan	  de	  
gevel	  van	  school?	  Materiaal	  vergoeden	  we	  
uiteraard.	  Graag	  melden	  bij	  Madeleine	  
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OCO	  redacteur,	  excollega	  van	  de	  Meidoorn	  en	  
ouder	  van	  een	  kind	  in	  groep	  7	  Rosalie	  Anstadt	  
houdt	  een	  dagboek	  bij	  in	  de	  eerste	  weken	  dat	  

ze	  haar	  kinderen	  thuis	  onderwijs	  moet	  geven	  
vanwege	  de	  corona	  pandemie.	  Leuk	  om	  te	  
lezen	  en	  er	  staan	  voor	  ouders	  ook	  allerlei	  tips	  

in:	  
https://www.onderwijsconsument.nl/coronad
agboek-‐school-‐aan-‐huis/	   	  


