
Schoolreisjes en kamp 
Helaas kunnen de schoolreisjes en het kamp dit schooljaar niet doorgaan in verband met de 
Corona-maatregelen. Wij vinden dit net als de kinderen heel erg jammer! Komende week 
overleggen we hoe we het afscheid van groep 8 kunnen organiseren. Wij houden u op de 
hoogte! 

 

Interview met Sanne en Bas! 

 
Hoe was deze week voor jou met de scholen open? 
Gezellig! Was leuk. De juf en vrienden had ik het meest gemist. Bas: Ik speel ook veel met 
Niek en Thijs, die zijn al van school.  

 

Hoe vind je het om les te krijgen op school? 
Het was wel even wennen. De nieuwe maatregelen, dat je niet dicht bij de juf mag komen. In 
het begin was het wel lastig maar nu ga ik soms ook iets te dichtbij. Maar het went wel.  

Bas: mij maakt het niet zoveel uit. Het is wel een goede keuze van de minister president dat 
we nu naar school mochten met 1,5mtr. 

 

Ken je mensen die ziek zijn? 
Onze hele familie en bekenden zijn allemaal gezond. 

 

Wat doe je zelf om gezond te blijven? 
Bas; veel fruit eten, handen wassen, buiten spelen en ik ben veel in actie. Ik help mijn vader 
met bomen poten, bomen rooien. 

 



Doe jij dat ook Sanne?  
Nee, ik help mama met schoonmaken. Dat is belangrijk.  

Sanne; veel handen wassen en ook buitenspelen. Als ik iets heb aangeraakt bij de winkel 
ofzo. Dan hebben we in de auto spray liggen die gebruiken we dan.  

 
Wij poetsen op school ook veel. Heb je dat gezien?  
Bas: ik zie alleen Marilou en Rens die tafels aan het schoonmaken zijn. 

 

Heb je sommige mensen al heel lang niet gezien? 
Sanne; Ja, Oma hebben we al heel lang niet gezien.  

 
Zie je haar wel online? 
Bas; Nee, onze oma is niet echt van deze eeuw, zal ik maar zeggen. 

 
Ik heb een verrassing voor je; ik ben ook niet van deze eeuw, en je moeder ook niet 
denk ik.... 
Wat? Oh, huh? Ik ben  ook van de vorige eeuw!  
Oh, ja, (lachen) Oma heeft wel een mobiel maar, daar snapt ze niks van. Gelukkig heeft ze 
een huistelefoon met toetsen enzo. Is ze eigenwijs? Ja! Komt dat meer voor in de 
familie?  (blijft stil....en lachen) 

 
Nu moest je, én naar school én thuis werken. Hoe vind je dat? 
Sanne; ik heb er geen moeite mee om thuiswerk te doen. Dat gaat goed. Soms kan Bas mij 
helpen.  

Bas; Ik help haar niet zoveel hoor. Soms snapt ze iets niet. Ik ben normaal om 7u wakker, 
kleed me aan. De volgende dag slaap ik ietsje uit en ga ik volop aan het werk. Ik ga zelf aan 
de slag.  

Sanne; Ik wil het vaak zo snel mogelijk af hebben, dan kan ik bij mijn pony Ariël zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interview met meester Gerard! 

 
 

Hoe was deze week voor jou met de scholen open? 
Viel niet mee zonder wifi, maar fijn om de kinderen te horen en zien, toen de wifi wel weer 
werkte. 

Ik werk nog wel steeds op de computer, contact is nog steeds moeilijk. Ik ben ouder daarom 
werk ik nog vanuit huis.  

 

Hoe vind je het om les te geven met de computer? 
Voor mij is het een hele ervaring, dat ik dat op deze leeftijd nog kan meemaken is heel 
bijzonder.  

 

Wat mis je het meest van school? 
Het onderwijs blijft afstandelijk maar het is heel goed te doen. Het verbaasde me dat de 
kinderen zich gedroegen alsof het altijd al zo geweest is. Ze pasten zich makkelijk aan.  

 

Hoe ziet je dag eruit? 
Ik begin om 8.30 en om 12.00u ben ik klaar. Tussen de leerlingen heb ik een kwartiertje 
pauze. 

 

Hoe is het om zoveel thuis te zijn? 
Ik speel basgitaar, ik heb heel veel muziek uitgezocht, "Beach Boys", "Music was my first 
love". Ik heb basgitaar muziek uitgeschreven. Lekker koken. Je komt aan heel veel andere 
dingen toe.  

Tekenen doe ik veel. Ik heb een tekening van vlinders gemaakt voor juf Monique! Nu moet 
ze hem nog krijgen!  



 

Ken je mensen die ziek zijn? 
Gelukkig niet, in mijn kennissenkring niet, alle muzikanten zijn gezond.  

 

Wat doe je zelf om gezond te blijven? 
Zoals altijd, gewoon normaal. Veel handen wassen. Ik zie wel mensen met een mondkapje, 
maar dat doe ik zelf niet.  

 

 

 

 


