FACEBOOK Het Palet Kesteren
Wist u dat u ons kunt volgen op Facebook? Sinds deze week plaatsen wij regelmatig
berichten over het thuisonderwijs en over andere schoolzaken. De berichten op
Facebook zijn alleen bedoeld om u een inkijkje te geven; belangrijke berichten
ontvangt u gewoon via 't Palettertje of via de mail. De foto's die wij plaatsen worden
alleen met toestemming geplaatst. Wij vinden het heel leuk als u de school op
Facebook volgt en we hopen op veel 'delen en liken'!
Interview juf Martine

Hoe vind je het om les te geven met de pc?
Even wennen, het is erg anders, maar erg leuk om te leren. Maar het allerliefste heb
ik de kinderen om me heen zoals op school. Het is heel erg fijn dat ouders zo goed
meehelpen met de werkjes voor de kinderen.
Wat mis je het meest?
Knuffelen met de kinderen!
Hoe ziet je dag eruit?
's Morgens geef ik les aan 1-2-3 in de ochtend. 's Middags hebben we een
vragenuurtje voor groep 1-2-3, dan zien we kinderen verschijnen. Verder bereid ik
ook de lessen voor. Om 15u vergaderen we met hele hele team. Bij mij thuis past
oma beneden op mijn eigen kinderen en ik werk boven.
Ken je mensen ziek zijn?
Ik ken gelukkig niemand die ziek is.
Wat doe je zelf om gezond te blijven?
Ik blijf vooral thuis, ik doe 1 keer in de week boodschappen en ik kom verder het
huis en de tuin niet uit.
Wat doe je het eerste als we weer naar school gaan?
Gewoon lekker weer werken zoals ik gewend was. Ik denk dat er niet zoveel
veranderd als we weer gaan werken zeker niet voor groep 1-2-3.

Interview Omer

Hoe vind je het om iedere dag met de computer les te hebben?
Thuis werken vind ik wel lastig. Soms is het lawaaierig. Je kunt wel vaak pauze
nemen. Dat is wel fijn! Dan zit ik op de bank. Het is ook fijn om helemaal alleen te
werken, dan kan ik extra goed concentreren.
Wat zou je als eerste willen doen als je weer naar school gaat?
Dan wil ik weer gaan buitenspelen. En is mis het harde werken. Bijvoorbeeld dat je in
15 minuten iets af moet hebben van juf Sam, schrijven ofzo nu mag je er de hele
dag over doen. Dat vind ik niet fijn!
Hoe is het thuis? Wat is er anders?
Er komt niemand bij ons thuis, ik speel veel met Nooh. Ik ga voetballen en spelen
met Nooh, dat vind ik nu het leukst.
Ik kijk iedere dag naar het jeugdjournaal, dan zie je wel heel veel zieken. Maar zelf
ken ik niemand die ziek is.
Wat doen jullie om gezond te blijven?
We eten weinig suiker en we wassen heel vaak onze handen. We blijven ook 1,5
meter uit elkaar. Dat is makkelijk als je allemaal aan het werk bent op je eigen plek.
Ik hou het zo nog wel even vol!

Koningsspelen 2020
Op vrijdag 17 april tussen 9.00 en 12.00 vieren we Koningsdag via de
Facebookpagina; https://www.facebook.com/buurtsportcoachesNederBetuwe/.
Op deze pagina doe je mee met verschillende spellen en activiteiten.

Challenge van de dag
Elke dag krijgen alle leerlingen een challenge. Foto´s hiervan kunnen gestuurd
worden naar de leerkrachten. Het resultaat is erg leuk geworden, eenmaal terug op
school zullen alle foto´s te zien zijn. Hieronder alvast een aantal leuke foto´s.

Antwoorden van de Talentklas Quiz
Optische illusie! De afgelopen weken werkten we aan optische illusies in de
talentklas, de leerlingen maakten of verzamelden er zelf ook een paar.
1 Wat zie je hier nog meer naast rozijnen en hoeveel? Door Delano!
7 chocolaatjes

2 Waar is het hooi? Door Emma!

Hoeveel zijden heeft de figuur? Door Loran!
6 zijden!

3

4 Hoeveel A’s zitten er in het plaatje? Door Rens!
6!
5

Welke dieren zie je hier en hoeveel ? Door Amy
7 Hele vissen en 6 hele vogels!

6 Wat zie je hier vliegen? Door Sanne!
Een Motor

7 Koffiekoppies en Lieveheersbonen?
Hoeveel lieveheersbeestjes hoeveel kindergezichtjes zie je?

8 Welke twee dieren die je hier?
Eend en konijn

9 Waar is de Kameel? Door schaakmeester Bert!

10 Bonusvraag door Lotte: Wie is langer, Lotte of de toren van Pisa?
Op de foto Lotte in het echt de toren van Pisa!

