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Kindernieuws groep 5 en 6
Beste lezers,
Deze keer geen gewone nieuwsbrief zoals u van ons gewend bent. En nee, het is geen 1 april
grap! We leven momenteel in een zeer onwerkelijke wereld, daarom hebben we gekozen
voor een special kids edition.
Een nieuwsbrief met verhalen van de kinderen. Hoe beleven zij het “verplicht” thuis zitten en
thuis leren? We starten met de verhalen van kinderen uit groep 5 en 6.
Veel leesplezier!
Team De Skulpe

Mededeling - Oud papier
De container staat voor u klaar van dinsdag 31 maart t/m zondag 5 april. RIVM maatregelen zijn
ook hier van toepassing.

Het verhaal van…
Hielke, groep 6
Ik vind het niet zo leuk dat we niet naar school gaan ,omdat ik mijn vrienden minder zie.
Ik verveel me soms.
Gelukkig kunnen we nog wel naar buiten voetballen, fietsen en op de trampoline :D
Het leren via de computer gaat goed. ik vind het leukst om te rekenen.
Ik hoop dat we binnenkort weer naar school kunnen en gezellig bij Lotte in de klas zitten.
Groetjes Hielke
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Colin, groep 6
Hoi,
Ik vind het thuiswerken raar, omdat je thuis bent en dan heb ik het gevoel dat ik vrij ben, maar dan
moet ik toch werken en dat vind ik vervelend.
Groetjes Colin

Felicia, groep 5

Daan, groep 5
Hallo ik ben Daan Bokma.
Ik vind het niet zo leuk om thuis te werken.
Op school is het leuker met de hele groep.
Wel kan ik thuis van de tafel weg lopen.
Ik hoop dat we weer snel naar school kunnen.
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Dayna, groep 5
We zitten al 2 weken thuis met schoolwerk.
Ik vind het best leuk om het thuis te doen maar ook lastig, op school is het toch makkelijker om juf
wat te vragen als je het niet snapt.
Wel is het fijn om juf haar stem te horen via de uitleg filmpjes.
En zo kom ik er wel uit met hulp van mijn mem.
Ik mis me vriendinnetjes heel erg, lekker met iedereen spelen kan nu niet, dat is niet leuk.
Met mijn voet gaat het gelukkig al een stuk beter.
Ik kan al weer een beetje lopen.
De volgende operatie wordt nu wel uitgesteld door het coronavirus. Dat is natuurlijk niet leuk
Hopelijk zie ik iedereen snel weer.
Dayna.

Daan, groep 6 en Jill, groep 5
Juf Lotte zet elke dag werk voor ons klaar in google classroom. We doen elke dag ons schoolwerk.
Ik vind het wel een beetje irritant om elke dag thuis te zijn, want ik vind het werk soms moeilijk.
Elke dag maak ik Donald Duck tekeningen in een online les. Elke dag om 4 uur komen er nieuwe
tekeningen.
Daan van Lierde

Ik vind het leuk en stom om elke dag
thuis te zijn. Ik vind het stom dat ik
niet naar school kan en dat ik op
afstand met vriendinnen moet spelen.
Ik vind het leuk omdat ik elke dag met
mijn vriendinnen kan spelen. Ik vind
het leuk om rennend dictee te doen
en we hebben zoutdeeg gemaakt. Ik
heb ook een nieuwe zonnebril.
Jill van Lierde
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Juf Lotte
‘Juf ben je niet eenzaam zo alleen thuis?’, ‘Juf is Denis vandaag ook thuis?’
Vragen die gesteld worden door de superlieve zorgzame kinderen uit mijn klas. Alleen al door die
vragen, voel ik me niet eenzaam thuis. Elke dag tussen 11 en half 12 heb ik mijn spreekuurtje.
Eigenlijk is het voor vragen, maar stiekem is het ook wel heel gezellig om even te kletsen. Het geeft
me een klein beetje het gevoel van in de klas zijn. Ik mis het namelijk, alle kinderen uit mijn klas om
me heen. De gezellige kletspraatjes die we hadden, maar ook het uitleg geven en dan ook echt een
reactie krijgen.
Toch moeten we er het beste van maken. Ik vind het een uitdaging om kinderen thuis op een zo’n
goed mogelijke manier te laten werken. Instructievideo’s maken, leuke opdrachten uitzoeken en af
en toe live uitleg geven. Dat is weer een dag uit het thuis lesgeven vanuit Bolsward. Daarnaast
bekijk ik al jullie filmpjes en dingen die jullie inleveren. Daar word ik namelijk enorm vrolijk van, ik
ben trots op hoe hard er door de kinderen en ouders gewerkt wordt. Ik ben enorm blij dat ik me
hier mee bezig kan houden tijdens het thuiszitten.
We blijven er met zijn allen voor gaan. Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor hun lieve
berichtjes. Ik hoop dat ik jullie allemaal snel weer kan zien!
Juf Lotte

Verjaardagen
Allen alvast van harte gefeliciteerd!
3 apr.
5 apr.
8 apr.
11 apr.
11 apr.
12 apr.
17 apr.
18 apr.
18 apr.
22 apr.
24 apr.
28 apr.
1 mei
3 mei
5 mei
11 mei
26 mei

Thijs Eekma
Tjerk de Vries
Romke Lycklama à Nijeholt
Sven Heeres
Hindrik Zwerver
Amber van der Wei
Kaylee Monsma
Lynn Kruis
Fenna Stallmann
Odin Hobma
Sanne Stallmann
Zella Fongers
Jenda Hasan
Timo Borneman
Sander Feenstra
Jort de Vries
Finn Amsterdam

gr. 1
gr. 3
gr. 8
gr. 3
gr. 3
gr. 8
gr. 1
gr. 4
gr. 7
gr. 3
gr. 7
gr. 5
gr. 3
gr. 4
gr. 7
gr. 4
gr. 6

Dank jullie wel voor jullie verhaaltjes!
team De Skulpe
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