Beste kinderen en familie van het Palet,
We weten dat jullie je soms zorgen maken over het virus, net als wij! Sommigen van
jullie kennen ook mensen in de familie en kennissenkring die ziek zijn. We denken aan
iedereen die ziek is en hun familie. We hopen dat ze weer gauw beter worden en
wensen hen sterkte.
In het nieuws
Vandaag stond er een groot artikel in de Gelderlander over het kleuteronderwijs bij
ons op school ten tijde van de Coronacrisis. Wij beseffen ons dat we veel vragen
van alle ouders, en willen jullie hier nogmaals voor bedanken. Door de goede
samenwerking is dit allemaal mogelijk. Dank voor alle inzet!

Interview met Jurre Ballast

Hoe vind je het om iedere dag met de computer les te hebben?
- Op zich wel leuk. Soms wil ik wel naar school. Ik mis het om spelletjes buiten te doen
en ik mis mijn vrienden Seth en Kais.
Wat zou je als eerste willen doen als je weer naar school gaat?
- Dan wil ik weer gaan buitenspelen en sporten met mijn vrienden.
Hoe is het thuis? Wat is er anders?
- Saai, er zijn bijna geen kinderen om mee te spelen. Ik kan alleen met Milou spelen.
Soms kan ik wel stoeien met papa als hij klaar is met werken. Dat vind ik heel erg
leuk! Mama moet echt werken nu, echt werk!
Wat speel je met Milou?
- Rondjes door de wijk fietsen, er zijn veel geparkeerde auto's, iedereen werkt thuis.
We maken een parcours op de trampoline, dan kunnen we overal overheen en
onderdoor. Als we rondjes door de wijk fietsen, zien we veel grote jongens en meisjes
die dicht bij elkaar lopen. Die houden zich niet aan de 1,5 meter afstand! Maar wij
doen het in ieder geval goed en we hoeven niet op anderen te letten!
Komen er nog wel eens andere mensen bij jullie thuis?
- Op mijn verjaardag kwamen opa en oma. Ze kwamen om de beurt! Ik mocht ze
niet knuffelen maar dat wilde ik wel heel erg graag. Gelukkig zijn ze nog gezond.
Mama kent wel zieke mensen op haar werk. En papa ook.
Op mijn verjaardag ging iedereen zingen en er was een speurtocht om alle kado's
te zoeken. Dat was heel leuk. 's Middags gingen we met een ander meisje naar de
speeltuin, dat was saai. Het was heel stil. Ik heb een hele mooie lego auto gekregen!

Wat doen jullie om niet ziek te worden?
- We eten veel fruit, vooral blauwe bessen en mango. Milou haar lievelingsfruit is
mango. Mijn lievelingsfruit is banaan. We sporten om gezond te blijven. Ik ga
opdrukken, zoals met de challenge wel 10 keer. Ik blijf op 1,5mtr!
Interview met juf Willeke

Hoe vind je het om les te geven met de computer?
- Het is niet zo leuk als in het echt op school. Maar vaak het is wel leuk, nu kan ik
kinderen in kleine groepjes of alleen helpen terwijl er in de klas nog meer kinderen
zijn die om aandacht vragen. De kinderen zijn soms ook geconcentreerder als ik ze
alleen help via Meet.
Wat mis je van school?
- Alle knuffels van de kinderen!
Wat is thuis anders?
- Op school gebruik ik de chromebook bijna niet en nu zit ik er de hele dag achter.
Ik begin met kleine groepjes uit groep 4-5 om een opstart te maken met taal,
spelling, en rekenen, zodat ze voorbereid zijn als ze les bij juf Sam hebben. Soms
even samen naar de weektaak kijken.
Daarna kunnen alle leerlingen via chats van snappet en Hangouts/Meet vragen
stellen voor hulp van mij. Mijn man werkt nog steeds op kantoor dus ik drink koffie
met mijn eigen kinderen. Die geef ik ook thuis les. Die krijgen namelijk ook online les
van hun school.
's middags lees ik samen met leerlingen uit groep 6 via Meet. Ik doe de toetsen van
de leesmethode Bouw in groep 2-3-4!

Rond 15u overleggen we met alle juffen over de dag en hoe alles loopt en gaat
met alle kinderen. Dit doen we ook in Meet.
Zie je nog wel eens iemand anders dan je man en kinderen?
- Alleen als ik naar supermarkt ga.
Wat doe je om zelf niet ziek te worden?
- We sporten en wandelen thuis, we hebben gewichtjes gekocht en die gebruiken
we! We eten gezond en veel fruit.
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.
Stuur je oplossing in naar n.smit@paletkesteren.nl Volgende keer de beste score en
de juiste antwoorden voor jullie!
1 Wat zie je hier nog meer naast rozijnen en hoeveel? Door Delano!

2 Waar is het hooi? Door Emma!

3 Hoeveel zijden heeft de figuur? Door Loran!

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

5 Welke dieren zie je hier en hoeveel ? Door Amy

6 Wat zie je hier vliegen? Door Sanne!

7 Koffiekoppies en Lieveheersbonen?
Waar zie jij in de koffiebonen drie lieveheersbeestjes en drie kindergezichtjes?

8 Welke twee dieren die je hier?

9 Waar is de Kameel? Door schaakmeester Bert!

Weet je de antwoorden? Mail ze me dan snel! Daarvoor kopieer je het stukje
hieronder en vul je de antwoorden in. Succes!
n.smit@paletkesteren.nl
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