
   

Sterrenboognieuws 26 maart 2020 

 
Kahoot-quiz groep 7 

 

 

Voor de kinderen die wilden meedoen had ik een Kahoot quiz gemaakt over de infotekst van Alles-in-

1 week 2. Vragen over het Christendom waren aan de orde. Tijn was de winnaar. Jongens en meisjes 

wat hebben jullie het goed gedaan zeg! Ook Anne en Mijs zaten klaar om mee te doen. 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Nienke Groot Zevert uit groep 6. 

Afgelopen zaterdag heb ik bloemen van papier gemaakt , 
voor de oudere mensen. 

`S middags heb ik de bloemen naar het Hassinkhof 
gebracht. 

Om ze daar een beetje op te vrolijken in deze moeilijke 
tijd. 

Ik hoop dat het snel voor bij is, en dat ik dan ook weer 
snel naar school mag. 

Bij deze pas allemaal goed op je zelf. 

 

Groetjes Nienke 

 

 



   

 

Groep 6 is goed bezig! 

Hierboven las je al een heel mooi bericht van Nienke en hieronder staan foto’s van kinderen uit 

groep 6. Zij hebben állemaal écht héél hard gewerkt thuis! Ook de kinderen die niet op de foto staan 

natuurlijk! En gelukkig nemen ze ook genoeg tijd om lekker buiten te spelen, te helpen op de 

boerderij of om oefeningen te doen om hun gymbingo-kaart vol te krijgen!   

Allemaal toppers zijn het, de kinderen van groep 6! 

 



   

 
 

Wij hebben vandaag met onze buurjongen douwe met stoepkrijt een bericht gezet op de stoep 

van Hassinkhof voor alle opa's en oma's. Groetjes siem (groep 6) 

 

 
Groep 8 

In groep 8 hebben alle kinderen een mobiel en communiceren we veel met elkaar via de app. 

Mooie gesprekken, lieve berichtjes en een goed middel om ook af en toe andere zaken (een vrolijk 

goedemorgen lied, een gave challenge, of een persoonlijke noot uit te wisselen. 

Hier een paar berichtjes die we zoal van de kinderen ontvingen op de vraag hoe de eerste periode 

was gegaan…: 

• Lieve juf de week is helemaal goed gegaan. Als ik het niet snapte vroeg ik het aan 

mijn zus of ging ik videobellen met mijn klasgenoten. Het was eerst wel even wennen 

maar alles is duidelijk. 

• Hoi Juf hier is alles goed gegaan. Ik heb het volgehouden. Ik ben veel buiten geweest 

want het was een mooi weertje. Ik ben het meest op de trampo geweest en aan het 

voetballen. Het is wel fijn om te leren want dan heb ik een beetje een school gevoel. 

• Ja het gaat goed. Het wilde wil lukken. 

• In het begin vond ik het nog wel leuk maar nu wil ik liever in de klas zitten. Ik vond 

sommige dingen best lastig maar mijn ouders helpen ook en jullie zijn er ook nog dus 

het lukt wel. 

• Ja het gaat wel goed 

Wij zijn echt super trots op de kinderen van groep 8. Ook tijdens de persoonlijke contact 

momenten aan de telefoon blijkt hoe goed ze bezig zijn! 

 

Hallo allemaal,  

Het is een rare en bijzondere tijd. Maar het is ook gelukkig gewoon lente. Hoewel gewoon is de lente 

toch ook weer niet. Het is altijd weer fijn om te zien dat de natuur weer tot bloei komt. Knoppen en 

fris groen blad. Bloemen geur en kleur. Ik heb in onze tuin en rondom het huis een aantal foto's 

gemaakt. Misschien zie jij wat voor plant of bloem het is en weet je wat je er mee zou kunnen doen. 

Foto 1 Madelief of meizoentje. 

De jonge blaadjes en de bloemen ( zijn wat bitter) kan je eten. En je kan van madeliefjes ook hele 

mooie bloemslingers maken. 



   

Foto 2 Paardenbloem. 

Jonge bladeren kan je eten. Zijn wel wat bitter.  

Koeien, geiten en schapen gebruiken het als medicijn als ze last hebben van de darmen.Foto 3 

Koekoeksbloem. 

De koekoeksbloem heeft wel eens een gek wit spuugje op het blad. Dat komt van de schuimcicade 

die daar in woont. 

Foto 4 Bosanemoon. 

De zaden hebben een zogenaamd mierenbroodje dat aan het zaadje zit en wat zoetig is. De mieren 

nemen dit mee en zo verspreiden zij de zaden.   

Foto 5 Dovenetel. 

De jonge blaadjes kunnen in de soep of in een salade. Als je de bloemetjes plukt kan je aan de 

achterkant zuigen en dan de zoete nectar proeven.  

Foto 6 Pinksterbloem. 

Vroeger werden pinksterbloemen vooral gegeten tegen voorjaarsmoeheid omdat er veel vitamine c 

in zit. En pinksterbloemen bloeien vaak voordat het Pinksteren is. 

Foto 7 Brandnetel. 

Deze heeft hele vervelende netelharen waardoor je jeuk en pijn krijgt. Maar je kan brandnetel ook 

eten. Brandnetelsoep en brandnetelkaas of drinken als brandnetelthee. 

 

Als je tijd en zin hebt kan je zelf ook de natuur in om te kijken wat er allemaal groeit en bloeit. Alleen 

niet allemaal tegelijk en pas goed op jezelf en de mensen om je heen. 

Hartelijke groet, Ruud  (Ruud maakt elke dag onze school blinkend schoon) 

 

Groep 1 en 2 zijn thuis hard aan het werk!  

Wat zijn jullie allemaal hard aan de werk thuis, heel leuk om jullie foto’s te zien. We zien al veel 

dingen uit de afkruislijsten voorbij komen. Wat een mooie woordwebs hebben jullie gemaakt en wat 

hebben jullie al veel verschillende bloemen gevonden. We hopen nog veel meer foto’s en filmpjes 

van jullie te ontvangen in de groepsapp, zodat we kunnen zien wat jullie allemaal doen. 



   

Groetjes de juffen van groep 1/2 A en B 

 

   

  

 

 



   

Nieuws uit groep 3: 

 

Hoewel alles op dit moment heel anders is dan normaal, 

gaan sommige dingen toch gewoon door. 

Zo heeft Amber afgelopen week haar A-diploma in ontvangst mogen  

nemen en werden we dinsdagmorgen blij verrast door het nieuws 

dat de tand van Milou eruit was. Dingen die we normaal  

trots in de klas zouden vertellen en laten zien. Wij zijn zo blij dat jullie 

dit leuke nieuws toch met ons blijven delen. 

En dan de mooie kaartjes van Dex. Hij mist de complimentenkaartjes 

uit  

de klas en daarom heeft hij ze zelf nagemaakt.  

Wij vinden dat iedereen een complimentje verdient!trots in de klas 

zouden vertellen en laten zien. Wij zijn zo blij dat jullie 

dit leuke nieuws toch met ons blijven delen. 

En dan de mooie kaartjes van Dex. Hij mist de complimentenkaartjes uit  

de klas en daarom heeft hij ze zelf nagemaakt.  

Wij vinden dat iedereen een complimentje verdient! 

Groetjes van de juffen van groep 3! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Groep 4 is keihard aan het werk: 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

  



   

Ook groep 4 is keihard aan het werk 

 

  



   

 

______________________________________________________________________________ 

Berenjacht  

Misschien heb je ze al gezien: beren voor het raam! Door heel Nederland zetten mensen hun 

teddybeer voor het raam… Hoe zit dat?  

De scholen zijn dicht en alle kinderen in Nederland zijn thuis bezig met schoolwerk. Hierdoor spelen 

ze misschien minder buiten. Daarom heeft iemand bedacht om een speurtocht te organiseren! 

Samen met je moeder, vader, broertje of zusje kan je buiten een rondje lopen en op zoek gaan naar 

beren. In Beltrum staat op dit moment 1 beer, maar als veel kinderen hun teddybeer voor het raam 

zetten, kunnen ook jullie op berenjacht! Zetten jullie ook je beer voor het raam? 

Wist je dat: de berenjacht is bedacht naar aanleiding van een boek? Het boek heet ‘Wij gaan op 

berenjacht!’ Het is te beluisteren op de volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=El6oxRXwqXc 

Belangrijk: Laten we de richtlijnen van het RIVM hierbij volgen. Ga niet met een grote groep mensen 

of een groep kinderen op zoek naar beren, maar ga gezellig met je vader, moeder, broertje of zusje 

op zoek. Houdt daarbij 1,5 meter afstand tot anderen en blijf in je eigen omgeving. 

 

______________________________________________________________________________ 

Data op een rij 

13 april:    2de Paasdag vrij 

21 april:    Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij 

27 april t/m 8 mei:   Meivakantie 

 
Bijlage: 

• Brief GGD over Corona 

• Verplaatsen jaarvergadering en workshop GMR 

https://www.youtube.com/watch?v=El6oxRXwqXc

