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Wist u dat…. 
…….  door de verlengde maatregelen n.a.v. de coronacrisis tot 28 april, de scholen in ieder geval tot de  
         meivakantie dicht zijn, behalve voor kinderen die in aanmerking komen voor opvang. 
…….  mede hierdoor ook een aantal activiteiten komt te vervallen, zoals: Natuurpad groep 4    
         en groep 5/6 en het  maken en bezorgen van de paaspresentjes aan de zieke ouderen in  
         Siebengewald. 
……..landelijke activiteiten zoals het theorie- en praktijkexamen verkeer groep 7,  de     
         Koningsspelen , Koningsdag en de IEP-toets helaas ook geen doorgang kunnen vinden.  
……..we hartstikke trots zijn op alle ouders en kinderen die zich op lovenswaardige wijze 
        door deze tijd heen slaan. 
 

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, 
Wat is het een bijzondere tijd. En wat zijn wij als team 
ontzettend trots op jullie! Er wordt hard gewerkt om de 
bingokaarten (groep 1/2) en de weektaken thuis goed te 
maken. Jullie volgen vanuit huis met Zoom of Google hangouts, 
groepsmomenten of instructie, kijken instructiefilmpjes op 
Youtube en maken ook zo goed mogelijk je werk!  
 
Op afstand proberen de leerkrachten de kinderen zo goed 
mogelijk te begeleiden in deze contactmomenten en feedback 
te geven op het werk dat de kinderen maken of geven aan wat 
nog gemaakt moet worden. 
 

Als team hebben wij respect voor u als ouder, die zelf vaak ook gewoon moet (thuis)werken, dat het u lukt om dan 
ook de kinderen nog aan het schoolwerk te zetten en te begeleiden waar nodig. Mocht u thuis te weinig laptops 
hebben, geef het aan bij de leerkracht. U kunt dan een Chromebook van school lenen.  
 
Helaas heeft afgelopen week de overheid moeten besluiten dat de scholen in ieder geval tot de 
meivakantie nog dicht moeten blijven. Dat betekent nog langer een leeg schoolplein, lege gangen en 
lege lokalen. Het is stil in de school. Te stil. We missen het werken met de kinderen in de school. De 
geluiden en de dynamiek van het met elkaar zijn. Op 21 april horen we hoe het na 28 april verder 
gaat. 
 
Zoals al eerder aangegeven vangen we op dit moment samen met ’t Diekske in Afferden de kinderen die van de 
opvang gebruik mogen en moeten maken, op in ’t Diekske. Wij zijn trots op u als ouder, verzorger dat het u zo goed 
lukt om zelf opvang voor uw kinderen te regelen. Mocht het toch nodig zijn dat u van de opvang op school gebruik 
wilt maken, neem dan twee werkdagen van tevoren contact op via de mail (d.wentholt@lijn83po.nl). 
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Contact 

Als school zijnde proberen we u en de kinderen zo goed en snel mogelijk te helpen. 
Vragen van de kinderen proberen we tussen 8.30 en 12.00 uur zo snel mogelijk te 
beantwoorden. Zijn er technische vragen vanuit u als ouder, dan proberen we u 
dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur te helpen. Ook zullen we de weektaak vanaf 
deze week op vrijdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur gaan verzenden voor de 
volgende week.  
 

Studie- en vakantiedagen  
We proberen in deze vreemde tijd toch zoveel als mogelijk een dagelijks ritme aan te houden. Dit houdt ook in dat 
de geplande vrije dagen huiswerkvrij zullen zijn en de leerkracht die dag niet bereikbaar is voor vragen. Concreet 
betekent dit dat vrijdag 10 april, maandag 13 april en maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei  voor alle groepen huiswerk 
vrij is. 
 
Mede namens het team wens ik u heel veel sterkte en vooral een goede gezondheid toe in deze bijzondere tijd. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Daniëlla Wentholt 
Directeur ’t Kendelke 
 
 

 

Jarig 
Op 10 april is onze directeur, Daniëlla, jarig. Alvast van harte gefeliciteerd. Hopelijk maak je er -
ondanks de bijzondere situatie- toch een leuke dag van en zien we elkaar gauw weer ‘in real life’ 
terug! 
 

Nieuws uit groep 1 en 2 
Onze yurls pagina: www.kendelke.yurls.net wordt iedere week aangevuld met allerlei links, werkbladen en andere 

ideeën voor activiteiten die je thuis kunt uitvoeren. Ook plaatsen wij daar iedere week een bingokaart 
met activiteiten die de kinderen die week uit kunnen voeren.  
 
Afgelopen week hebben we (bijna) alle kleuters via Whatsapp gebeld. Het was fijn om elkaar via deze 

weg even te spreken en te zien. Ook mochten we een heleboel bouw- en knutselwerkjes en tekeningen bewonderen 
die de kinderen gemaakt hadden…. Hartstikke knap hoor! 
 
Verder willen we alle ouders een pluim geven voor de manier waarop ze met de situatie omgaan en de kinderen 
thuis begeleiden. 

                                             

http://www.kendelke.yurls.net/
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We gaan op berenjacht! 
 In Australië bedachten de kinderen een leuk spel: we gaan op 
berenjacht. Plaats een beer voor je raam op een goed zichtbare 
plaats. Kinderen uit de straat die even een blokje om lopen, kunnen 
de beren spotten. Steeds meer mensen in Siebengewald doen al mee!  
 
Juf Maaike heeft een padlet pagina geopend waarop ze het verhaal 
voorleest en waar je werkbladen voor de berenjacht kunt vinden. 
https://padlet.com/xxmaaikexx/berenjacht 
 

 

Nieuws uit groep 7 
Al weer drie weken dat we vanuit huis moeten werken en de leerlingen thuis aan het werk zijn voor school. Wat ben 
ik, Tineke, trots op alle leerlingen hoe ze het oppakken en ook waardering voor de ouders om het allemaal thuis 
vorm te geven. Het is wel even anders… aan de ene kant een uitdaging en aan de andere kant is het toch echt leuker 
en fijner om gewoon op school te zijn. 
  
Om een beeld te geven van hoe een week er thuis voor de leerlingen eruit ziet heb ik Nienke uit groep 7 gevraagd 
om een stukje te typen. Dus hieronder lezen jullie een berichtje vanuit groep 7: 
  
Je mist de klas wel, maar wel krijgen we digitale spellingles en hebben we een klassenvergadering online. Dat doen 
we elke dag. Je moet alles op de computer maken en je kan vragen stellen aan je ouders, maar die snappen niet 
altijd alles. Dus dat is soms wel lastig. Wij krijgen een hele weektaak waar we aan kunnen werken. Op vrijdag belt de 
Juf en op woensdag krijgen we een mail hoe ver we zijn. En zo ziet onze week er zo’n beetje uit. 
  
Groetjes 
Nienke, groep 7 
 
 

INGEKOMEN STUKKEN 

 

Boemerang Vakantieweken (mogelijke gevolgen coronavirus) 
De inschrijving op onze Boemerang vakantieweken staat open. Uitsluitend voor Boemerang kinderen is het 
inschrijfformulier:  https://www.skj.nl/inschrijven/boemerang2020 
 
De vakantieweken zijn: 

-          Zondag 26 juli t/m vrijdag 31 juli 2020 
    of 
-          Zondag 2 augustus t/m vrijdag 7 augustus 2020 

Op onze website http://www.jeugdkamp-boemerang.nl/ is meer algemene informatie te vinden.  
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https://www.skj.nl/inschrijven/boemerang2020
http://www.jeugdkamp-boemerang.nl/
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 (Mogelijke) gevolgen coronavirus 
De maatregelen die door de overheid zijn genomen in de aanpak van het coronavirus, hebben helaas ook gevolgen 
voor onze activiteiten. Het SKJ blijft de ontwikkelingen volgen en bekijkt de situatie van dag tot dag. Het duurt 
gelukkig nog even voordat de kampen van start gaan, dus vooralsnog houden we hoop dat alles in de zomer gewoon 
door kan gaan. 
We kunnen ons voorstellen dat u desondanks twijfelt of het wel verstandig is om uw kind in te schrijven voor kamp 
dit jaar. Hopelijk kunnen we deze twijfel wegnemen door u te verzekeren dat wij de adviezen en besluiten van de 
overheid en het RIVM volledig blijven volgen. Als dit betekent dat de kampen niet door kunnen gaan, laten wij u dit 
direct weten. U kunt uw kind dus met een gerust hart inschrijven. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Stichting Jeugdkamp Boemerang  
 
Johan Smedema,  
Logterberge 6,  
6591 HH Gennep.  
Tel. +31 485 54 00 99  
Mobiel: 06 53 34 76 44  
Website: www.jeugdkamp-boemerang.nl 
E-mail: secretaris@jeugdkamp-boemerang.nl 

www.jeugdkamp-boemerang.nl
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