Uitslag Talentklasquiz
Bas en Amy hadden de meeste vragen goed van de Talentklasquiz, namelijk 8 van de 10!
Gefeliciteerd! Heel goed gedaan!
Tips voor taal- en leesplezier
In de bijlage vindt u een lijst met diverse bronnen die het taal- en leesplezier bevorderen.
Oproep penningmeester ouderraad
Ben jij iemand met frisse ideeën en financiële affiniteit die zelfstandig kan werken? Wil je
een bijdrage leveren aan het verder richting geven aan de ambities van de Ouderraad?
Herken je jezelf in de verdere omschrijving en heb je zin in een uitdaging? Dan hoort de
Ouderraad graag van jou (m/v)!
In verband met het vertrek van de huidige penningmeester is het bestuur voor volgend
schooljaar op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het financieel beleid van de Ouderraad en
zorg je voor het beheer van de financiën. Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage hoort
ook bij deze taken. De wijze waarop de bijdrage kan worden betaald wordt in de toekomst
gemoderniseerd, dus super leuk als je daarover mee wilt gaan denken!
Wij hopen snel van je te horen, ook als je eerst nog vragen hebt over deze vrijwillige functie.
Opgeven kan bij onze voorzitter Wendy Engelenburg (wengelenburg86@hotmail.com).

Interview met Annemijn en Fleur

Hoe is het met jullie?
Fleur: ‘s morgens hebben we een werkochtend voor ons schoolwerk. Als we klaar zijn
kunnen we dan de rest van de dag buitenspelen. We spelen veel op de trampoline, daar
hebben we er twee van. We fietsen veel rondom het huis.
We spelen ook veel met onze nichtjes, we houden wel afstand, maar dat is wel lastig.
Soms wil ik knuffelen met mijn nichtje, toen waren we het bijna vergeten, dat we afstand
moeten houden. We doen vaak een wedstrijdje fietsen. Dan kun je wel makkelijk afstand
houden. Mijn nichtje wint heel vaak het fietswedstrijdje.
Annemijn: Ik speel ook vaak spelletjes op de tablet, dan doe ik een parcours met een
poppetje dat je moet besturen, we houden niet van schietspelletjes.
Hoe vind je het om les te hebben met de computer?
Fleur: Het is wel heel anders. Maar nu ben ik gewend. Annemijn vindt het in de klas
gezelliger dan samen met haar zus aan de eetkamertafel. Fleur kan zich wel beter
concentreren omdat er geen vriendinnen zijn om mee te kletsen.
We spelen soms wel even in een kleine pauze, maar dan wil ik weer zo snel mogelijk het
werk afmaken. Fleur vertelt dat ze na zo’n kleine pauze vergeten was iets af te maken. Maar
later heeft ze dat toch wel gedaan.
Annemijn MEET vaak met Lotte, Juul of Dina.
Ken je mensen die ziek zijn?
De Opa van een buurmeisje had corona en is overleden. Toen mochten wij even niet met
het buurmeisje spelen, omdat zij ook moest hoesten. Maar nu mag het wel weer. Maar wel
op afstand.
Wat doe je zelf om gezond te blijven?
Rond 11u eten we iedere dag komkommer en paprika. We gaan veel onze handen wassen.
Dat doen we extra goed. We hebben op het jeugdjournaal gezien hoe dat moet. Vooral ook
iedere vinger wassen. En we blijven op 1,5mtr.
Fleur: Soms maar ik me wel veel zorgen om het ziek worden.
Annemijn: ik maak me minder zorgen. We hebben ook de corona app van de sport school
voor kinderen, dan kun je work outs doen.
Zie je nog wel eens iemand anders thuis?
Met Pasen kwamen opa en oma. Ze zaten in de tuin helemaal aan de andere kant van de
bank. Mama zet de boodschappen bij hen voor de deur, dan doet ze een stap naar
achteren. opa gaat nu veel in de tuin klussen. Eigenlijk wordt het best wel mooi in zijn tuin.

😍😍

Wat ga je als eerste doen als de school weer open gaat?
Fleur: met m'n vriendinnen knuffelen
want ik heb ze dan al heeeeeeeeeeeeeeel lang
niet gezien
 Ik hoop dat we voor of na de zomervakantie weer naar school gaan.
Annemijn: Ik ga dan kletsen met mijn vriendinnen. Ik ben nu heel erg jaloers als mama
boodschappen gaat doen. Dan wil ik zo graag mee.

😔😔

Fleur en Annemijn: soms vinden we het niet zo gezellig samen. Dan kunnen we alleen
spelen maar nu zijn we wel blij dat we een zusje hebben om samen mee te spelen.

Interview met juf Jacobien

Hoe vind je het om een online directeur te zijn?
Ik vind het heel erg leuk om Directeur te zijn in Kesteren. Het anders onderwijs geven vind ik
heel erg leuk, vooral hoe dat met het team gaat. Ik bewonder de leerkrachten en ouders hoe
ze het allemaal doen! Ik krijg ook heel veel leuke telefoontjes en mailtjes. Ouders zijn heel
erg blij met het lesgeven zoals de juffen en meester dat doen.
Maar ik de mis de kinderen! Het is lekker rustig thuis, maar soms wel een beetje te rustig!
Hoe vind je het om sturing te geven aan het team van het Palet?
Leuk, er wordt goed samengewerkt. Het is nu de vijfde week in de corona tijd, we zijn echt
gewend! Het is makkelijk om via Meet even te praten. Zelfs de online studiedag verliep
goed. Dat had in de eerste week lang niet zo goed gelopen. We zijn echt gewend en er
handig mee geworden.
Het zou wel gezellig zijn om weer naar school te gaan. Even de klas in lopen. Dat mis ik. Ik
vind het heel leuk dat ik online klassen bezoekjes kan doen.
Ken je zelf mensen die ziek zijn?
Ik ken veel mensen die zijn gaan skiën en daar ziek zijn geworden. Ik woon in Utrecht, dan
krijg je dat veel mee. Mensen wonen dichterbij elkaar dan in Kesteren.
Doe je er zelf wat aan om gezond te blijven?
Dat doe ik altijd al. Ik sport veel. Ik loop hard en doe nu soms zelf een online aerobics klasje.
Wat is het eerste wat je gaat doen als de school weer open gaat?
De kinderen begroeten, ik weet nog niet hoe, misschien wel van afstand. En lekker een
kopje koffie drinken met de collega’s.

Challenge van de dag

