
Bericht van de burgemeester  
Geachte leerkrachten, beste meisjes en jongens, 

In de periode dat de scholen gesloten waren in verband met bestrijding van het coronavirus, 

vroeg burgemeester Kottelenberg om hem te schrijven of tekeningen te sturen. 

Hij kreeg heel veel post! Daar is hij heel blij mee. 

Hij heeft in een videofilmpje de kinderen bedankt. Je ziet daarin ook de tekeningen hangen 

op zijn werkkamer. 

Wilt u, wil jij, even kijken? Dat kan via de volgende link op de website van de gemeente: 

https://www.nederbetuwe.nl/Inwoners/Actueel/Nieuwsberichten/2020/Mei/Nieuwsgierig_naar

_de_tekeningen_van_de_kinderen_aan_burgemeester_Jan 

 

Kangoeroewedstrijd in de Talentklas! 
In de Talentklas doen we ieder schooljaar mee aan de kangoeroewedstrijd. Dit is een 

wiskundewedstrijd die over de hele wereld tegelijk wordt afgenomen.  

Door de wereldwijde corona uitbraak kon dit niet op die manier plaatsvinden. Daarom 

mochten leerlingen en scholen dit op hun eigen moment plannen en maken. Hierdoor 

hebben we niet echt een schoolwinnaar dit jaar. Maar weer hebben alle talentklas leerlingen 

het heel goed gedaan, met of zonder hulp van elkaar.... . Ze krijgen in de loop van 

volgende week allemaal een herinnering aan de deelname.  

Hieronder een voorbeeld van een kangoeroewedstrijd som, weet jij het antwoord? 
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Interview met Bart! 

 

De meeste leerlingen gaan weer naar school, jij niet, kun je daar iets over vertellen? 
Mijn zus heeft een extra risico voor corona, ik blijf daarom thuis, dan heb ik zo min mogelijk 

kans op besmetting. 

Ik mis de talentklas, ik werk graag samen met Abdulhalim. 

 

Hoe vind je dat het gaat? 
Het gaat goed, soms wel vervelend. Ik wil soms iets weten, dan chat ik met de juf en dan 

duurt het langer voordat ik antwoord krijg. Vooral omdat de juf nu lesgeeft op school.  

 

Hoe vind je het om les te krijgen online? 
Het is leuk, maar ook weer niet. Ik kreeg les in kleine groepjes online, dan moet je meer 

vragen en antwoorden geven. In de klas les volgen is makkelijker. 

Ik heb nog wel regelmatig contact met Nikola, Sander en Omar. Ook chat ik met andere 

kinderen. 

 

Ken je mensen die ziek zijn? 
Nee, eigenlijk niet. 



Wat doe je zelf om gezond te blijven? 
Bijvoorbeeld 3 keer per week fietsen, wel op afstand. Ik ga korfballen bij de korfbalpaal in 

onze tuin.  

Wat doe je zoal nog meer? 
Ik heb 2 zebravinken, een kat, een hond en een konijn. Met de vakantie kan het konijn wel 

even alleen zijn. Hij wil heel graag knuffelen. Ik ben bijna elke dag bij hem. We hebben er 

een ren voor, daar gaat hij heel hard rennen. 

De zebravinken hebben 6 eieren gelegd die kunnen de komende dagen uitkomen. 

Zebravinken zitten in een hok, buiten in de tuin. We hebben ook gewone mezen in een 

vogelhuisje in de tuin.  

Heb je sommige mensen al heel lang niet gezien? 
Ik heb minder vaak opa en oma gezien. Vrienden van in de Bilt heb ik echt heel lang niet 

gezien.  

Zie je hen wel online? 
Meestal gewoon elkaar bellen en even bijkletsen. 

Interview met juf Petra! 

 



Hoe waren deze weken voor jou met de het Palet "half open"? 

Ik vond het heel fijn om alle tijd te hebben voor 1 groep. Het gaf rust om niet van instructie 

naar instructie te switchen, maar ook de tijd kunnen nemen voor de kinderen tijdens het 

zelfstandig werken. Het was ook lekker rustig in de klas, doordat er minder kinderen waren. 

Soms was het ook wel erg stil! 

De kinderen die thuis aan het werk waren konden nog steeds vragen stellen via de chat. Dat 

was ook handig, al moesten ze soms wat langer wachten op een antwoord, omdat ik dan 

instructie aan het geven was. 

 

Wat miste je het meeste van school? 

De gezellige drukte die er altijd was is nu een stuk minder! Het knuffelen en high-fiven met 

de kinderen mag niet en dat mis ik heel erg. 

Na schooltijd even gezellig met mijn collega's kletsen en werken is er niet echt meer bij; we 

gaan vroeg naar huis om daar verder te werken. 

 

Hoe is het om zoveel thuis te zijn? 

Dat is dubbel. Ik vind het fijn om meer tijd bij mijn gezin te zijn, maar moet ook werken, dus 

ongestoord doorwerken kan niet altijd. En omdat ik alles thuis heb, ga ik toch ook vaak nog 

even iets voor school doen in plaats van relaxen. Ik moet echt de grenzen bewaken tussen 

thuis zijn en werken. 

 

Ken je mensen die ziek zijn, of zijn geweest? 

Nee, gelukkig niet. 

 

Wat doe je zelf om gezond te blijven? 

Ik eet gezond en ga alleen met de auto weg als het te ver is om te fietsen. Ik ga dus ook op 

de fiets naar school. Sporten doe ik elke dag 10 minuutjes, oefeningen om mijn spieren te 

trainen. Daarnaast loop ik elke zondag 5 km hard. Dit doe ik altijd al, dus ik heb niks 

bijzonders aangepast. Alleen het handen wassen gebeurt nu veel vaker.  

 



 

 

 

 


