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Nadat we het jaar 2020 op een ongewone wijze hebben afgesloten, 
hebben we nu te maken met een bewogen start voor het jaar 2021: 
van onderwijs op afstand, terug naar een heropening van de scholen, 
compleet met sneeuwpret. 

We zijn blij dat de kinderen weer naar school mogen. Samen, met 
uw ondersteuning, zorgen we ervoor dat dit op veilige wijze kan.  
Ook in de tweede lockdown periode zijn wij ontzettend blij  
geweest met uw hulp, zonder u was dit niet gelukt. Petje af! 

De komende periode zal uitdagend zijn en lastig. Activiteiten zijn 
geannuleerd en dat is jammer. We doen ons best om alternatieve 
jaarlijkse hoogtepunten te creëren voor de kinderen. Laten we er 
met elkaar iets moois van maken! 

Hoofdletters 
oefenen in 
groep 4: 
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01-02 Loveth gr 8 

02-02 Jessy gr 6A 

 Meira gr 1/2A 

10-02 Tess gr 5 

11-02 Kane gr 6A 

13-02 Mila gr 3 

15-02 Dwayne gr 3 

17-02 Deeleyla gr 1/2B 

18-02 Pim gr 7 

23-02 Maylynde gr 1/2B 

24-02 Wout gr 3 

25-02 Janisha gr 7 

01-03 Rikke gr 6B 

07-03 Meesy gr 1/2A 

08-03 Yosia gr 5 

 Sherrellyn gr 1/2A 

Zie onderstaande tips van verschillende organisaties! 
 

Go-Kids, straatbingo 

De tablet is voor veel kinderen nu extra verleidelijk.  
Geen probleem, Go-Kids heeft een te gekke activiteit om  
de kinderen in beweging te krijgen! Even de benen strekken 
met de bingokaart in de hand.  

Download de bingokaart (PDF) 

Natuurwijs, natuuropdrachten 

Het is hun missie om alle kinderen van Nederland met  
natuur in contact te brengen. Op deze pagina vind u ruim  
100 natuuropdrachten om zelf met kinderen naar buiten te 
gaan, die u gratis kunt downloaden. Doe ook mee! Want  
natuur is overal, op het schoolplein, in de tuin, in het park  
om de hoek. Het is leerzaam én leuk!  

Natuuropdrachten (website) 

MuseumKids, virtueel bezoek 

Helaas zijn de musea dicht. Daarom brengt Museumkids  
het museum naar u toe. Ga samen met uw kind mee op  
rondleiding, krijg tekenles van Rembrandt of doe proefjes. 
MuseumKids nodigt u uit om mee te komen op avontuur.  
Klik op de link voor de verschillende mogelijkheden. 

Online musea (website) 

Museum BroekerVeiling, online kinderspeurtocht  

Speciaal voor kinderen vanaf 6 jaar (en volwassenen die het 
leuk vinden natuurlijk!) heeft Museum BroekerVeiling een 
online speurtocht gemaakt door het 3D museum. Download 
het antwoordenblad en bezoek de Virtuele Tour (zie  
onderstaande links). Bij elke oranje stip is er een vraag. De 
antwoorden kunnen worden gegeven op het antwoordenblad. 

Antwoordenblad (PDF) 
Virtuele Tour (website)  

d 

Veel plezier! 

Tips! 

In overleg met Team Sportservice Den Helder kunnen wij  
u het volgende doorgeven, omtrent de sportactiviteiten door 
scholen in Den Helder en de maatregelen tegen COVID-19: 
 

Geannuleerd: 

- Schoolvoetbal 2021 
 

In afwachting van verdere informatie: 

- JouwSportProject periode 2 (vanaf 01-03-2021) 
- Scholierenveldloop (17-03-2021) 
 
 
Zodra er verdere ontwikkelingen zijn brengen wij u uiteraard 
op de hoogte. 

Regionale sportactiviteiten 

Het LilianeFonds is een fonds die zich inzet voor kinderen met  
een handicap in de armste delen van de wereld.  

Speciaal in deze lastige tijd wil het fonds alle kinderen de  
mogelijkheid geven om gratis digitale prentenboeken te  
downloaden (er zijn ook luistervarianten). Het gaat om  
de volgende prentenboekjes:  
 
 
 
Het bijzondere boekje ‘Aisha geeft nooit op!’  
gaat over Aisha uit de Filippijnen. Zij laat zich  
niet laat beperken door haar handicap. Lopen  
is lastig voor haar. En praten soms ook. Maar  
niemand oefent zo hard als zij.  

 
 
Het andere boekje ‘Sempeta wil maar één ding  
worden’ gaat over Sempeta. Hij leeft in een land  
hier ver vandaan. Hij droomt groot over later,  
ook al is hij klein van stuk. Maar hij moet altijd  
erg voorzichtig zijn, want zijn lijf is breekbaar en  
bij een val of stoot breken zijn botten. Betekent  
zijn breekbare lijf een gebroken toekomstdroom?  
Of kan zijn droom toch uitkomen? 
 
 
 
Klik op de link:     gratis download (website)  

Digitaal presentje 

LilianeFonds 

https://d2e03lv76xdi59.cloudfront.net/photos/02fdd5e6-f054-43d8-b2a6-77096873ab69/go-kidsstraatbingo.pdf
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://museumkids.nl/het-museum-bij-jou-thuis-3
https://broekerveiling.nl/db/WAS5ff730901fea4/Antwoordenblad_digitale_speurtocht_Museum_BroekerVeiling.pdf
http://my.matterport.com/show/?m=VXdyPKUPBtF
https://www.lilianefonds.nl/cadeauboekje/?utm_campaign=Tijd+voor+MAX&utm_term=Nieuwsflits+dec+2020+-+vaste+donateurs&utm_source=Tijd+voor+MAX&utm_medium=email&utm_term=scholenflits+januari+2021&utm_medium=email

