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Vijfde week thuis 
De vijfde week al weer. Alles draait en loopt, maar de school is akelig stil en leeg. Komende dinsdag 
horen we meer over de maatregelen waar het de scholen betreft. Natuurlijk denken we zelf ook al na 
over hoe verder na de meivakantie. Na dinsdag weten we of we daarmee aan de slag moeten of 
verder zoals nu. In de nieuwsbrief van volgende week informeer ik u daarover. Ondertussen 
nogmaals een groot compliment aan ouders en kinderen die ieder op eigen wijze invulling geven aan 
de programma’s van school. We zien mooie foto’s voorbij komen van een kleuter die met de laptop 
op bed voorgelezen wordt door de juf. Mooie teksten van de kinderen in de bovenbouw naar 
aanleiding van het oorlogsproject. En zo nu en dan een paar kinderen die lekker spelen bij de 
waterpomp in het zand.  
 
Hieperdepiep!!! 
Afgelopen week was ook Nova Abma nog jarig. Vier! Alsnog hieperdepiep voor jou grote meid! 
 
Vandalisme 
Deze week zijn er op het dak van het schoolgebouw diverse kapjes en roosters vernield. Er is aangifte 
gedaan bij de politie. Ons plein is open en toegankelijk. We zien graag kinderen daar gebruik van 
maken. Wilt u samen met ons in de gaten houden of dit goed gaat en de jeugd thuis hier ook op 
attenderen? Informatie rond deze vernieling kunt u bij mij melden.  
 
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 
 
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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