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Beste ouders/ verzorgers 
 
Laat ik beginnen met een hart onder de riem: 
Ik wil graag, ook namens het team, alle kinderen en u als 
ouders enorm bedanken voor de inzet, betrokkenheid, 
werklust en flexibiliteit van de afgelopen weken!!  
Hoe lastig is het om in dit geval privé en werk en 
thuiswerken kinderen in evenwicht te houden. Dat is in vele 
gevallen kunst- en vliegwerk! 
Deze week zijn wij gestart met het geven van onderwijs op afstand via TEAMS. Ik heb al veel leuke 
instructiefilmpjes voorbij zien komen. Meerdere keren per week is er contact en er zijn momenten 
voor kinderen en u als ouders om vragen te stellen. Door deze instructiemomenten hopen wij dat 
de kinderen niet teveel achterstanden oplopen in de leerstof. 
 
Ook in deze nieuwsbrief weer veel suggesties en ideeën om de tijd, naast het leren en buiten 
spelen, zo leuk als mogelijk in te vullen. 
 

Morgen is het Goede Vrijdag en willen we de kinderen blijven bedienen. Maandag is het 2e Paasdag 
en vieren we een welverdiende vrije dag. Daarna nog 2 weken en dan is het alweer meivakantie. 
We wachten natuurlijk even af wat onze premier op 21 april te melden heeft over o.a. het 
onderwijs. We weten dat veel activiteiten (schoolreis, sportdag) geen doorgang meer kunnen 
vinden. We gaan er wel stilletjes van uit, dat we de kinderen ergens in mei of juni weer terug zien 
op school. 
Wij denken na over een leuk en gezellig afscheid van dit enerverende 
schooljaar.  
 

Veel leesplezier en vrolijke paasdagen! 
Namens het Octa-team, 
Otto Vrijhof, interim-directeur  
 

 
 

 

Tijdens deze speciale tijden hebben de kinderen waarschijnlijk nog meer zin 

om te knutselen en te kleuren terwijl ze wachten op de komst van 

de paashaas! 

Daarom hebben wij enkele kleurplaten, oefeningen en knutselwerkjes 

uitgezocht voor hen. 

Klik zeker op onderstaande afbeeldingen en print ze af. 

Veel plezier! 
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Kanjer thuiswerk pakketje 3! Vergeten als bijlage mee te sturen…. 
En natuurlijk ook meteen het thuiswerk pakketje 4! 

 
Beste Kanjerscholen, 
 
Hierbij Kanjer thuiswerk pakketjes 3 en 4! (in de bijlagen). 
 
En zoals een échte witte pet betaamt:  
We houden vertrouwen in een goede afloop van deze coronacrisis! 
 

Huiswerkprogramma bewegingsonderwijs 
 
Dit programma bestaat uit opdrachten, spellen en oefeningen die in overeenstemming zijn met 
verschillende leerlijnen van het Basisdocument Bewegingsonderwijs. De opdrachten, spellen en 
oefeningen zijn toegankelijk gemaakt voor de groep (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) waarvoor ze bestemd 
zijn. Iedere week komt er zo`n huiswerkprogramma online.  
In de bijlagen vindt u mooie bewegingsprogramma’s voor de kinderen. 
 
Als voorbeeld voor groep 3 en 4: 
 

Meester Wesley leert je Dweilhockey te spelen. Dat is tegelijkertijd bewegen en het huis 
schoonmaken!   
Hebben jullie thuis niet dezelfde materialen die ik gebruik? Niet getreurd! Ik weet zeker dat jullie 
door creatief te zijn, oplossingen weten te vinden om de beweegopdrachten uit te voeren.  
 
Opdracht 1:  
Ga op één been staan en probeer de sponzen in de prullenbak te schieten. Je mag het andere been 
NIET op de grond zetten. Wie van jullie thuis scoort de meeste punten? Succes!  
https://www.youtube.com/watch?v=zixP78wGkaE   
Opdracht 2:  
Zet obstakels (verschillende meubels, bakken, manden, emmers etc.) door het huis en neem de 
spons al slepend en glijdend mee ZONDER dat je een obstakel raakt! Wie van jullie raakt er geen 
obstakel?  
Opdracht 3:  
Daag iedereen thuis uit voor een potje Dweilhockey! Plaats twee goaltjes, één aan de ene kant van 
het huis en één aan de andere kant van het huis, waarin/waartegen gescoord moet worden. Je mag 
de spons alleen raken met de dweil! De verliezer(s) dweilen het hele huis! Wie wint en wie dweilt?!  
https://www.youtube.com/watch?v=Qa76D1rn1FE        
Zet hem op! 

 

Leuke e-books in de ThuisBieb-app 
 

De deuren van de Bibliotheken zijn gesloten, maar online is de Bibliotheek open! Dankzij de 

ThuisBieb kunnen kinderen in deze periode gewoon doorlezen. 

 

100 e-books voor het hele gezin 

In de ThuisBieb-app staan 100 e-books voor het hele gezin. De app is toegankelijk voor 

iedereen. Dus ook als u geen lid bent van de Bibliotheek! De ThuisBieb-app is in elk geval 

beschikbaar tot en met 10 mei. Kijk voor meer informatie op 

www.jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb en in de bijlage. 

https://www.youtube.com/watch?v=zixP78wGkaE
https://www.youtube.com/watch?v=Qa76D1rn1FE
http://www.jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb


Speciaal voor deze periode heeft de Bibliotheek ook extra luisterboeken beschikbaar gesteld voor 
kinderen die geen lid zijn van de bibliotheek. Deze zijn vrij toegankelijk via de LuisterBieb-app.  
Net als de voorleesfilmpjes van De Voorleeshoek en Bereslim.  
 
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books in de ThuisBieb nog veel meer  
e-books lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op 
www.jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen. 
 

Thuis leren typen doe je nu online met TYP10! 
 
Blind typen komt altijd goed van pas; TYP10 biedt een leuke manier om dit jouw kind te leren.  
Uw kind leert binnen 10 weken blind typen. Gewoon thuis via de computer met wekelijks een uur 
begeleiding via een live videoverbinding. 
 
Kosten:    
€200, incl. examen, werkboek en toegang tot online leeromgeving. Wanneer er een indicatie is, is 
het mogelijk dat TYP10 onderdeel is van de ergotherapiebehandeling. In dat geval is vergoeding via 
de zorgverzekerking mogelijk. Informeer hiervoor bij uw ergotherapeut. 
Belasting:    
1 uur les per week en 30 - 60 minuten verdeeld over de week voor huiswerk. 
Leeftijd: 
Groep 5 en hoger 
 
Meer info via de website: https://bit.ly/33WI4Ng  
Voor vragen kunt u terecht bij Trix Leeflang: t.leeflang@ergotherapietenboom.nl / 0634895225 
 

lessen van de Talent Torens 
 
Ter verlichting van het werk van de leerkracht & ouders in deze Corona-crisis-periode en om het 
thuis leren wat leuker te maken voor de leerlingen, bieden wij u graag gratis lessen van de Talent 
Torens aan. Daarmee kunnen de leerlingen thuis zelfstandig aan de slag. Met deze gratis kunst- en 
technieklessen kunnen de leerlingen ook even thuis leren zonder continu achter een beeldscherm 
te hoeven zitten.  
 
Er is een selectie gemaakt van lessen die goed kunnen worden uitgevoerd met materialen die de 
meeste mensen wel in huis hebben. De kunst- en technieklessen zijn ingedeeld in de passende 
leeftijdscategorieën, zodat u gemakkelijk de juiste les kunt kiezen voor uw kind(eren). 
 
Hoe werkt het?  
Via de link: https://creativekidsconcepts.com/thuiswerklessen/ komt u direct op de webpagina die 
toegang biedt tot de gratis lesactiviteiten van de Talent Torens. Daar vindt u een overzicht van de 
geselecteerde thuiswerklessen en de thuiswerk-inlogcode voor de filmpjes bij de kunstlessen. 
 
Heel veel creatief (les-)plezier! 
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