
 
 

Nieuwsbrief nr. 19, schooljaar 2019-2020, 16-4-2020  

 

‘Corona-update’                                                                                                                                                           

Zo kort voor de meivakantie (al voelt dat raar om dat zo te benoemen nu) een 

nieuwsbrief om u over een paar zaken te informeren. Hier komen ze…   

 

Sluiting school?                                                                                                                                                                       

We zijn, net als u, in afwachting van de maatregelen die het kabinet dinsdag a.s., 21-5-

2020, bekend gaat maken. Daar horen we hopelijk wat e.e.a. betekent voor onze school. 

Afhankelijk van die maatregelen werken we een ‘doorstart-scenario’ verder uit en 

informeren we u daarover eind volgende week.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Noodopvang                                                                                                                                                     

De Noodopvang in de meivakantie zal Humankind voor haar rekening nemen. Mocht u 

hiervan gebruik moeten maken, neem dan contact op met Humankind via: 

ameladuran@humankind.nl 

 

(Digitale) Suggesties voor in de meivakantie                                                                                                               

In de meivakantie is er geen (t)huiswerk en/of ‘digitaal-onderwijs-op-afstand’ zoals in de 

afgelopen weken. We hebben wel een aantal digitale suggesties voor jullie verzameld: 

1. Dagelijks nieuws, tips voor thuis, rooster van de dag voor als je thuis werkt 

https://www.dedagvandaag.nl/agenda/groep345 

https://www.dedagvandaag.nl/agenda/groep678  

 

 

2. Het Jeugdjournaal 

 

https://jeugdjournaal.nl/ 

 

 

3. Online Luisterbieb 

 

https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luisterbieb.html 

 

 

4. Beleef de lente - webcams op vogelnesten 

 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente# 
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5. SchoolTV 

 

http://schooltv.nl/ 

 

 

6. Online musea 

 

https://museumkids.nl/het-museum-bij-jou-thuis 

 

 

7. Thuis tips (incl. knutselen) 

 

https://www.leukmetkids.nl/thuis-tips/ 

 

 
 
(Beweeg-)Nieuws van juf Paula 

Natuurlijk Gezond Oisterwijk wil graag in kaart brengen wat het beweeggedrag is van de 

inwoners van de gemeente Oisterwijk, op zowel sportief als cultureel gebied. Daarnaast 

willen we graag meer inzicht krijgen in het mediagedrag van de inwoners. We maken 

hiervoor gebruik van een enquête die in te vullen is door bijna alle doelgroepen (leeftijd 6 

tot 100+ jaar). De vraag is dan ook of ouders met hun kind vanaf groep 3, deze enquête 

in zouden willen vullen. De link hiervoor staat onderaan de tekst. Het zijn heldere 

vragen, die bij elkaar echt maar 5 minuutjes in beslag nemen om in te vullen. Alles wordt 

volledig anoniem ingevuld. Namens het gehele team van Natuurlijk Gezond Oisterwijk 

alvast bedankt!!  

http://fontysfeht.qualtrics.com/jfe/form/SV_40iPqlhx6uP4aH3 

 

 

Nu er geen kinderen zijn op school om gymles aan te geven, hebben meneer Wout en juf 

Paula een andere manier gevonden om iedereen te laten bewegen. Via onze 

Facebookpagina (Natuurlijk Gezond Oisterwijk) èn de website 

(https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/heel-oisterwijk-in-beweging/beweegtthuis/) 

kan je iedere werkdag een nieuwe beweeguitdaging bekijken. Kan jij de oefening net zo 

goed als meneer Wout of juf Paula?! Post dan zelf je eigen filmpje op Facebook of oefen 

het lekker vaak met je vader, moeder, broer(-tje) of zus(-je). Veel beweegplezier en 

hopelijk tot snel!! 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                       

Groet, een hele fijne vakantie voor iedereen en ‘Stay Safe’,                                                        

Team BS de Vonder 
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