
De directie aan het woord….. 

Beste ouders /verzorgers, 

Wat een weken hebben we samen achter 
de rug. Ongelooflijk hoe we dit met elkaar 
hebben opgepakt. Er zit alweer 4 weken 
van thuisonderwijs op. We zijn trots op de 
kinderen die iedere dag aan het werk 
gaan, hun werkjes delen, kletsen in de 
chats en ook het beste ervan maken. En 
zeker trots op u als ouder /verzorger die 
dagelijks klaar staat om de kinderen te 
motiveren aan het werk te gaan, het ritme 
van de dag te behouden en als soort 
duizendpoot alle ballen op deze manier 
proberen hoog te houden.  

We beseffen ons heel goed dat het een 
pittige opdracht is voor u als 
ouder/verzorger thuis om te pendelen 
tussen de rol van opvoeder naar de rol 
van verzorger van thuisonderwijs en 
daarnaast je eigen werk nog zo goed 
mogelijk proberen te doen en het 
huishouden draaiende houden in een 
huis waar nu veel meer uren mensen 
aanwezig zijn. En dat alles in een situatie 
die ons allemaal onbekend is en onzeker 
maakt. 

We willen u graag via deze weg 
bedanken voor alle warme berichten die 
wij ontvangen. Onwijs fijn om steeds 
opnieuw deze betrokkenheid en 
waardering te voelen! De feedback en het 
persoonlijke contact helpen ons enorm 
om jullie en jullie kind(eren) op de juiste 
wijze te ondersteunen en te blijven 
inspireren. 

We kunnen sinds deze week aan de slag 
met Microsoft Teams. We zijn zeer 
enthousiast over Microsoft Teams en de 
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Agenda 

13-05-2020 Schoolreis groep 4 t/m 7 ??? 

14-05-2020 Schoolreis groep 1 t/m 3 ??? 

26-05 t/m 29-05-
2020 

Avondvierdaagse Hoogland ??? 

26-06-2020 Studiedag??? 

29-06 t/m 01-07-
2020 

Ontwikkelingsgesprek ??? 

01-07 t/m 03-07-
2020 

Kamp groep 8 

08-07-2020 Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

09-07-2020 Rapport 2 

10-07-2020 Eindejaarsactiviteit 

14-07-2020 Afscheidsavond groep 8/musical 

17-07-2020 Studiedag 

 

 
 

Jarig in april 

10 Yara 6B 

10 Isa 2-3 

12 Jayden 8A 

15 Milan 6B 

15 Jaylinn 1-2 

16 Frederique 6A 

17 Joy 5 

18 Stijn 6B 

20 Anneloes 2-3 

23 Wout 8B 

23 Jaysen 6A 

25 Fay 4 

26 Mike 5 

27 Joe 2-3 

28 Sam 5 

28 Tom 5 
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mogelijkheden. Door hier nu mee aan het werk te gaan, kunnen we ook de 
overgang maken van Parro naar Teams. De kinderen kunnen nu ook onderling 
met elkaar chatten. Op deze manier kunnen ze nog contact met elkaar hebben. 
Wij vragen aan u om het chatgedrag van uw kind goed in de gaten te houden. Wij 
gaan ervan uit dat kinderen respectvol met elkaar omgaan. 

We weten nog niet hoe het na de meivakantie gaat verlopen, allemaal 
spannend. Samen maken  we er het beste van.   

Vrijdag 10 april is het Goede Vrijdag, maandag 13 april vieren wij Tweede 
Paasdag en is er ook geen onderwijs. Dinsdag 14 april starten wij weer.  

Wij wensen u een mooi zonnig weekend toe, blijf thuis, zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 



 

 



 

ABC Nieuws 

ABC Activiteiten 

 

Vanwege het coronavirus zijn alle ABC-activiteiten gestopt. Dit duurt zolang de 

scholen dicht zijn, dus in ieder geval tot 28 april. 

Wij geven daarom elke dag een tip voor een leuke spel- of knutselactiviteit. 

Ook zijn er lessen van naschoolse aanbieders online te volgen. Kijk op www.abc-amersfoort.nl 

Voorlopig geen junior Sportivate traject/Beweegplein maar Sportivate heeft filmpjes online gezet 

met oefeningen die je binnen of buiten in je tuin kan doen. Kijk op www.binnenspelen.com 

Heb je zelf tips of ideeën, mail ze naar Marinda: tamasarinda@hotmail.com 

Kind reporters uit de wijk doen verslag van wat hen bezighoudt in deze tijd 

Niet naar school en niet naar oma en opa, geen naschoolse activiteiten of feestjes. Voor iedereen, 

maar zeker voor de kinderen is dit een lastige periode. Wij vroegen o.a. kinderen van de 

Kinderwijkraad Kattenbroek om als kindreporter een tekening, foto of verhaal te maken over wat 

hen nu bezighoudt. 

Brief van kindreporter Milan 

Hallo ik ben Milan Meulman ik ben 11 jaar en zit in groep 8, ik speel het liefst buiten. 

Corona is in Nederland dat heb je vast wel meegekregen en daarom worden steeds meer 

maatregelen genomen. Eerst de sportclubs en andere entertainment. Maar uiteindelijk ook de 

horeca en scholen, maar hoe is het voor kinderen om thuis te zitten? 

Toen we hoorden dat de scholen dicht gingen waren we allemaal blij. Denken we daar nu anders 

over? De eerste dagen is het heel fijn lekker buiten spelen, gamen en doen waar we zin in hebben. 

Er is wel thuisonderwijs, maar toch slapen we allemaal uit en als het klaar is dan gaan we weer 

doen waar we zin in hebben. Dat is best wel fijn, maar toch hebben we uiteindelijk onze favoriete 

serie uitgekeken en wachten we op nieuwe afleveringen. Of hebben we gewoon geen zin meer 

om te gamen. Wat moet je dan doen? 

Dat is het nadeel van thuiszitten. Sommige kinderen 

mogen bijna nooit buiten komen of anderen mogen 

niet spelen van hun ouders en dat allemaal wegens 

het coronavirus. Hoe ik deze weken uithoud is 

simpel: ik speel zoveel mogelijk met dezelfde familie 

en vrienden (een klein clubje) zodra die kunnen dan 

kun je een paar keer in de week de hele dag doen 

waar je zin in hebt. Dan blijft dat leuker. Houd 

rekening met verdere maatregelen: ga nu lekker 

buiten spelen en buiten activiteiten wie weet kan het 

straks niet meer.Allemaal nadelen aan het 

coronavirus laten we gewoon weer aan ons 

(school)werk gaan dan kunnen we daarna weer iets leuks doen. 

Hedwich maakte deze prachtige tekening 
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Kinderwijkraad geïnterviewd door krant 

Op 19 februari, dat lijkt nu ineens heel lang geleden, kwam de Kinderwijkraad bij elkaar om te 

vergaderen. Maar ook werden zij geïnterviewd door de krant en gefotografeerd voor de 

wijkportretten. De kinderen vertelden het honderd uit over wat ze tot nu toe allemaal hebben 

gedaan en wat hun plannen zijn; 

Boris, Anastasiya, Mike, Mats, Sander, Hadewich, Milan, Samuel, David, Jill en Manouk zijn 

democratisch gekozen door hun klasgenoten en vormen de Kinderwijkraad Kattenbroek. 

Vanuit de democratielessen hadden ze (letterlijk) een stapel input mee waarbij hun klasgenoten 

hebben aangegeven wat ze missen in de wijk voor kinderen, waar ze zich zorgen om maken of 

wat ze graag anders willen zien. De Raad ging direct heel enthousiast en ijverig te werk om op 

basis van de stapel input een Top 5 (sociale agenda kinderen) te maken met de meeste 

belangrijke thema’s die leven bij kinderen in de wijk; 

Top 5: 

1. Natuur & Milieu 

2. Ontmoeten & Speelplekken 

3. Sporten en Games 

4. Verkeersveiligheid en veiligheid op de digitale snelweg 

5. Jezelf mogen zijn; Goed voor jezelf en voor anderen zorgen 

Op basis van de Top 5 en alle verhalen van de kinderen uit de wijk kwam de groep al snel op 

twee focuspunten: 

- PluisPlek: voor kinderen in de wijk bij wie het thuis niet altijd fijn/niet pluis is. 

- Plastic in de wijk: onderzoek en opruim actie 

 TIP! 

Family Factory is bezig om een website te maken voor gemeenten om te communiceren met 

ouders: www.gezinencorona.nl 
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