NIEUWSBRIEF JANUARI

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Een nieuwsbrief in ‘lockdown’ is niet zo eenvoudig te schrijven. We merken dat veel kinderen en hun
ouder(s)/verzorger(s) het moeilijk hebben. Daarom vermoeien we u deze keer niet met nog meer
opdrachten, aandachtspunten en regeltjes. Deze nieuwsbrief staat vol met vrolijke foto’s van het
thuiswerken.
We wensen u veel kijk en leesplezier. Blijf gezond en hou vol!
Kijk ook goed in je nieuwe envelop, die je eind deze week ontvangt. Want na al deze leuke foto’s zijn we
weer op zoek naar nieuwe. Daarom hebben we een fotowedstrijd bedacht. In je envelop zitten alle
spulletjes die je nodig hebt hiervoor, maar je mag ook eigen materialen gebruiken. Alle leerlingen van de
Delta-school doen ook mee. Stuur je foto voor de voorjaarsvakantie naar je juf of meester via Parro. We
zijn heel benieuwd naar jullie creaties!
We hopen snel alle kinderen weer op school op een veilige manier te verwelkomen!
Team De Tweern
Groep O3B
In groep O3B wordt er thuis hard gewerkt. De kinderen zijn ook creatief leuk bezig!

En gelukkig is er ook tijd voor sneeuwpret!

Groep B5/6

In deze groep wordt er actief geoefend met de gymopdrachten en worden de klokken geoefend!
Groep M7/8

Hier begint het thuis al aardig op een echt klaslokaal te lijken!
Groep O5
In groep O5 wordt er thuis ook hard gewerkt, ook zijn er heel mooie sneeuwpoppen gemaakt,
kijk maar mee!

Groep BBS2
In groep BBS2 werken de kinderen ook deels online. Dat is erg leuk, op deze manier zien we elkaar
iedere dag en wordt er hard gewerkt!

Groep B6
Wat een harde werkers in groep B6! Ook worden de spieren hier goed getraind!
En zien we daar nu 'Hidde de Groot' verstopt in een boekenkist?

Groep M1/2
Wat werken deze kinderen hard zeg! Zowel buiten als binnen wordt er geleerd en hard gewerkt!

Groep O3A
Een paar kinderen uit deze groep in beeld, door alle anderen wordt er thuis ook hard gewerkt!
Lorenzo is na de kerstvakantie in de groep gestart. Hij heeft dus nog geen normale schooldag meegemaakt,
maar thuis en bij de noodopvang werkt hij heel hard! En Jayden en Kornelia die thuis ook keihard werken.

Groep O4
Wat een kanjers in groep O4. De kinderen zijn thuis bezig met het schoolwerk, de gymoefeningen, met
creatieve opdrachten en er is gelukkig nog tijd voor het maken van een sneeuwengel.

Groep B7

Deveney heeft hard gewerkt en Bryan zoekt ontspanning in de sneeuw. Een mooie sneeuwpop hoor! Noor
aan de wandel voor een opdracht en mooie tekeningen van Miya en Tanja.
Groep BBS1
Lezen, rekenen, schrijven en computerwerk, in groep BBS1 wordt het allemaal goed gedaan!

Groep B7/8
Naast het harde (thuis)werken zijn er gelukkig ook ontspanningsmomenten in ons rooster. Juf Kirsten, een
van onze gymjuffen, verzon bij het beweegalfabet allerlei leuke oefeningen. En voor beeldende vorming
maakte Noah kleurrijke blauwe kunst. De opdracht was: zoek in je huis voorwerpen met dezelfde kleur en
maak daar een mooie compositie mee. Dat is goed gelukt, toch?!

We merken dat iedereen (kinderen én ouders) ontzettend haar/zijn best doet met de (online) lessen. Fijn,
daar zijn we trots op en jullie hopelijk ook op jezelf. Het is jammer dat het moet en ook af en toe moeilijk
om elkaar zo lang niet te zien. Nog even doorzetten dus.
Op ons rooster staat de laatste tijd (bijna) elke dag een zoekraadsel. Voor jullie nu ook een: We hopen dat
jullie de verschillende smiley kunnen vinden;-)

Groep O1
Wat wordt er in groep O1 hard gewerkt thuis, jullie zijn kanjers!
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