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Derde week thuis 
We gaan al weer de derde week in en weten sinds dinsdag dat de scholen zeker nog tot de 
meivakantie dicht zullen zijn. Dit betekent dat we van jullie als ouders die enorme inzet blijven 
vragen om samen met de kinderen thuis schoolwerk te doen. Vanuit school krijgen de kinderen de 
weektaken met daarbij de instructiefilmpjes. De leerkrachten houden contact met de kinderen en 
jullie als ouders. We blijven doorwerken zoals de afgelopen weken.  
 
De studiedag van 14 april, dinsdag na Pasen wordt meegenomen als lesdag in het weekrooster van 
de kinderen. Mocht de school na de meivakantie weer open zijn, dan wordt de studiedag van 2 juni 
een gewone lesdag.  
 
Eén april kikker in je bil 
Aan de foto’s en filmpjes te zien een geslaagde 1 april grap! Van West naar Oost lagen er kinderen in 
de tuin of op de trampoline in creatieve vormen. Fijn dat jullie daar zo leuk aan meegedaan hebben.  
 
Hieperdepiep!!! 
Geen jarigen komende week. Wel zou de paashaas langskomen op school. Hoe zou die dat dit jaar 
doen?  
 
Kilometers lezen 
Digitaal lezen kan bij de bibliotheek. 
https://www.onlinebibliotheek.nl/home.html 
Hier kun je kiezen voor e-books die je kunt lenen of luisterboeken. U kunt de bibliotheek bellen 
wanneer u er niet uitkomt.  
 
Bol.com zet iedere week 10 kinderboeken als luisterboek en E-book klaar voor 1 cent per stuk: 
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/?promo=Main_900_flashbanner_A1_CRS_1_thuisblijvert
jes 
Hier vind u ook elke dag 4 nieuwe voorleesvideo's 

 
Puzzels en spelletjes 
De kringloopwinkel van de West Aleta Singers is dicht. Ze hebben aangeboden hun spelletjes en 
puzzels aan onder andere de kinderen van Terschelling aan te bieden. Wanneer u daar belangstelling 
voor heeft, mail dit dan aan de school, (obsjok.nextlevel@opot.nl) dan zorgen wij voor een 
ophaalactie voor de Pasen.  
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Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 
 
 
Namens het team, Loes Dijk.  
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