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Agenda
Tot 28 apr
27 apr t/m 8 mei
11 mei

school gesloten
Meivakantie
Start school (zie aparte mail)

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Op dinsdag 21 april hebben wij het goede nieuws te horen gekregen dat we vanaf 11 mei weer deels
open mogen gaan! Wij zijn daar heel blij mee, want we missen de kinderen ondanks het onderwijs op
afstand toch wel heel erg. De afgelopen week zijn alle leraren druk bezig geweest om alles te regelen.
In een aparte mail heeft u hier informatie over gekregen.
Hoewel de kinderen wegens de sluiting van de school de afgelopen weken al thuis zijn geweest, staat
de meivakantie op de stoep. Leraren en kinderen hebben de komende twee weken even vrij om bij
te komen van het onderwijs op afstand. Om de tijd toch door te komen vindt u in deze nieuwsbrief
leuke ideeën die u met uw kind kan doen.
We hopen dat iedereen van deze vakantie kan genieten en verwelkomen de kinderen graag weer op
school in de week van 11 mei!
De directie

Berichtje voor alle leerlingen
Lieve kinderen van De Klipper,
Wat een rare tijd is het nu hè? We moeten thuisblijven, terwijl we naar school willen. We mogen
onze vrienden niet zien,, mogen niet naar de sportclub of naar muziekles. Met zijn allen thuis zitten is
soms gezellig, maar soms ook helemaal niet. Opa en oma moeten op afstand blijven.
Dit alles om gezond te blijven. We weten dat het even niet anders kan, maar het is wel moeilijk.
Misschien baal jij er, net als heel veel andere kinderen, behoorlijk van. Misschien wordt je er
verdrietig, boos, bezorgd of bang van. Dat is heel normaal.
Wij willen dat je je goed voelt, en willen je graag helpen om je beter te laten voelen als dat nodig is.
Merk je dat het thuis moeilijk is voor je, en dat het je soms teveel wordt? Bespreek dit met je ouders!
Ook al zijn ze vaak bij je, ze weten niet altijd wat je voelt. Vertel waar je mee zit. Wil je het liever met
de juf of meester bespreken? Natuurlijk kan dit ook! Stuur de juf of meester dan een berichtje via de
mail of via Teams, of vraag je ouders dit te doen.
Vind je het prettiger om met iemand anders te praten, of wil je liever je verhaal anoniem kwijt?
Op https://www.schoolformaat.nl/chat/live-chat kun je anoniem met iemand chatten. De persoon
met wie je chat is hulpverlener en zit klaar om jou te helpen. Ook op www.kindertelefoon.nl kun je
anoniem met iemand chatten die naar je luistert, met je meedenkt en tips zal geven. Ook kun je
bellen met de Kindertelefoon (0800-0432).

Avond4daagse afgelast (herhaling)
Ook de organisatie achter de Avond4daagse heeft laten weten dat de Avond4daagse dit jaar niet
plaats zal vinden. Dit betekent dat de voorinschrijving op school ook niet plaats zal vinden. We gaan
ervan uit dat de Avond4daagse volgend jaar wel gewoon zal plaatsvinden en zullen er dan in overleg
ook voorinschrijvingen mogelijk zijn.

Leuk initiatief van leerlingen
Juna, Lindsey en Lola hebben een leuke creatieve manier bedacht
om mensen te helpen om anderhalve meter afstand te houden. Zij
hebben een mooi kunstwerk van stoepkrijt gemaakt! Naast de
aandacht van 1,5 meter is het natuurlijk ook heel mooi om naar te
kijken! Ook een leuk idee voor in de meivakantie!
Heeft u ook een leuke foto met een leuk initiatief? Deel deze dan
door een mail te sturen naar locatieleider@daltondeklipper.nl

Ideeën voor de meivakantie
Met de sluiting van de scholen de afgelopen weken en de meivakantie in het vooruitzicht kunnen wij
ons voorstellen dat sommigen niet goed weten wat ze kunnen doen met hun kind tijdens de
meivakantie.
Wij vinden dat de meivakantie ook vakantie moet blijven en zullen daarom geen schoolwerk

verzorgen. Als school hebben wij wel een aantal ideeën verzameld waar uw kind zich in de
meivakantie heerlijk mee kan vermaken.
Je kunt natuurlijk lekker bakken, gezelschapsspelletjes spelen, picknicken in de achtertuin, knutselen,
tuinieren, insecten hotels/ vogelhuisjes maken, hutten bouwen, verhalen uitspelen, of een van de
volgende ideeën (met dank aan juf Nicole en juf Jacomine):
https://www.natasjaonline.nl/crazy-88-kids-en-corona-proof-gratis-printables/
Speciaal voor jullie is er nu een kids- en Corona-proof variant gemaakt van Crazy 88 spel om met het
hele gezin te kunnen spelen (en via videobellen/internet contact zou je het ook tegen elkaar kunnen
spelen)! Ps. Je kunt hem hier GRATIS downloaden en dus meteen gebruiken! Succes.
Zij heeft alle opdrachten zo gemaakt dat het je ook geen geld kost. Daarbij is het ook leuk voor
kinderen van alle leeftijden. De opdrachten zijn ook Corona-proof (volgens de regels die gelden in
april 2020). Dus een leuke activiteit voor bijvoorbeeld de aankomende meivakantie!
www.jeanetblogt.nl
In deze blog vind je 100
activiteiten die je thuis kan doen,
tijdens de crisis met corona. 80
activiteiten zonder tv, tablet of
telefoon en 20 activiteiten waarbij
je wel de tv, tablet en/of telefoon
nodig hebt.
https://www.jufbijtje.nl/voorthuis/
Een leuke vakantie bingo vol met
ideeën die je thuis kunt doen.
Heeft uw kind aan het einde van
de vakantie alles kunnen doen?

Leer jij ook schaken met de #chesschallenge?
Met de coronavirus komen er ook leuke initiatieven binnen. Zo ook dit onderstaande initiatief van
Jasper Dekker:
Het Corona-virus vraagt veel van de samenleving. Ik wilde graag iets kleins doen, om deze periode
door te komen. Nu de meeste kinderen (en volwassenen) thuis moeten blijven, kan het misschien
moeilijk zijn om de overbodige tijd zinvol te blijven besteden. Gelukkig hebben we het eeuwenoude
schaakspel! Voor alle kinderen die nog niet kunnen schaken zal ik vanaf 21 a dagelijks schaakles
geven via youtube. Dit is het eerste filmpje, maar er zijn er nog veel meer. Daarnaast heb ik
oefenmateriaal toegevoegd en verloot ik wekelijks een prijs. Deze week bijvoorbeeld een mooi
schaak T-shirt!
Les 1A: De loop van de stukken (De Toren):
https://www.youtube.com/watch?v=NiMomLZq2Bw&t=37s
De updates van de lessen zullen via instagram plaatsvinden: @dekkerschaakles (of op mijn
facebook).

Wij gaan op berenjacht! #berenjacht
Wij krijgen verschillende berichten dat de berenjacht in volle gang is. En hebben wij een aantal foto’s
ontvangen die wij graag met jullie delen. Ook hebben wij bericht ontvangen van een facebook groep
‘berenjacht in lansingerland’. Zie: https://www.facebook.com/groups/174085520219271/

Het CJG staat ook nu voor je klaar
Door het coronavirus ziet het leven van bijna iedereen er op dit moment heel anders uit dan
normaal. De meeste kinderen zijn thuis, terwijl de ouders vaak gewoon moeten werken. Veel
afspraken gaan op een andere manier. Gelukkig komen we ver met alle digitale mogelijkheden die
er zijn. Graag laat ik je weten dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ook nu voor je klaarstaat.

Aangepaste dienstverlening door coronavirus
Onze dienstverlening gaat waar mogelijk gewoon door, per telefoon, beeldscherm of op een van
onze CJG-locaties. Op onze locaties zijn bijvoorbeeld de meeste afspraken voor baby’s tot 14
maanden. Voor jonge kinderen is het belangrijk dat zij de prikken van het Rijksvaccinatieprogramma
krijgen. Dit geldt ook voor de 14-jarigen die een vaccinatie nodig hebben tegen de
meningokokkenziekte. Voor de andere kinderen bekijken we of we de afspraken op locatie of digitaal
kunnen doen. In bijzondere gevallen kunnen we op huisbezoek komen.
Wij zijn er voor jou
Deze coronacrisis vraagt bijzondere opvoedvaardigheden van ouders en verzorgers. Wil je hierover
met een professional in gesprek gaan? Weet dan dat wij ook daarvoor voor je klaarstaan. Wij kennen
de mogelijkheden voor steun en zorg in jouw wijk en denken graag met je mee.
Zo kun je contact met ons opnemen
Je kunt altijd contact met ons opnemen. Dat kan rechtstreeks met mij (mijn gegevens staan
hieronder) of via ons contactcentrum. Alle manieren en tijden waarop het contactcentrum
bereikbaar is, zie je op centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. Op
centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat meer informatie over het coronavirus en onze aangepaste
dienstverlening. Daar vind je ook antwoord op veel gestelde vragen van andere ouders.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zijn er graag voor jou en je gezin!
•
•

•

Jeugdverpleegkundige Maud de Groot
Telefoonnummer: 088 - 20 10 000
E-mail: m.de.groot@cjgrijnmond.nl

Bibliotheek Oostland

