Amsterdam 20- 03-2020

Beste ouders,
De eerste week van het thuiszitten en schoolloze periode zit er op!
Ons team heeft zoals jullie gemerkt hebben, hard gewerkt om voor alle kinderen een
werkplan te maken. Dat hebben jullie dinsdag 17 maart ontvangen van ons.
We hebben bewust gekozen om ‘rustig’ te starten, kinderen en ouders te laten wennen aan
de nieuwe situatie. Want wennen is het, in het begin lijkt alles eigenlijk wel
aantrekkelijk…..maar dat valt in de praktijk natuurlijk tegen. Klasgenoten, vrienden, juffen
en meesters missen elkaar en bovendien wordt verwacht dat er thuis aan schoolwerk zal
worden gewerkt. Een nieuwe balans moet worden gevonden. Aan de reacties die wij
terugkrijgen merken we dat de meesten hier serieus mee bezig zijn! Vandaag leverden de
bovenbouwkinderen hun opdrachten in. Het werk wordt door de groepsleid(ster)s na
gekeken en feedback zal volgen. Dit alles doen wij zoveel mogelijk op maat. Volgende week
zullen we kinderen weer nieuwe opdrachten geven. Wij zijn ons nog aan het beraden hoe wij
kinderen meer persoonlijk kunnen benaderen. Ouders en kinderen zijn ons al regelmatig aan
het e-mailen met vragen of opmerkingen. Hierbij willen we graag aan de ouders meegeven
dat het voor het kind zelf heel goed is om zijn of haar vragen zelf per mail te stellen. Ook
dat is een leerproces.
Vers van de pers: berichten van onze meesters Menne en Dennis, zij hebben voor jullie tips
muziek en gym voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Veel plezier!
Muziek van Meester Dennis
Om, juist in deze tijd, thuis ook met muziek bezig te zijn, hierbij een aantal interessante
links:
Voor de onderbouw heb ik een youtube
linkje: https://www.youtube.com/watch?v=RsgJ_VVNjYo
naar Peter en de Wolf. Het leuke van dit filmpje is dat eerst de muziekfragmenten worden
uitgelegd wat bij het dier past waardoor kinderen het daarna beter volgen. Ook zijn er
beelden bij.
Voor de middenbouw heb ik de website https://kiesjeinstrument.nl/ waarbij kinderen
verschillende instrumenten kunnen bekijken en beluisteren. Allemaal gespeeld en
gepresenteerd door kinderen. Daarnaast zijn er nog een paar interessante filmpjes te
bekijken zoals: ‘hoe word je pianist’ en ‘hoe bouw je een gitaar’.
Voor de bovenbouw heb ik ook een interessante
link: https://musiclab.chromeexperiments.com/
Je kunt hier zelf experimenteren met klanken, tonen, ritme’s etc. Ook kun je hier je eigen
songs maken! Laat maar weten/horen wat je hebt kunnen maken Succes.
En voor de rest, vergeet niet te zingen! ;-)

Gymles van Meester Menne

https://www.youtube.com/channel/UCvFcktKRWpgV6BlSH9P0hWg
Op dit youtubekanaal zet Meester Menne regelmatig nieuwe filmpjes om thuis te bewegen. Dit keer
ontdek je wat je allemaal met een wc-rol kunt doen! Veel Plezier!

Ten slotte:
Wij willen jullie heel erg bedanken voor het meeleven, de persoonlijke e-mails om elkaar een
hart onder de riem te steken en de ideeën die jullie doorgaven! Echt heel fijn.
Tot zover de eerste wekelijkse update!
Een goed weekend, plezier, sterkte en blijf gezond!

Vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Ruth Bekker
Caroline Geerke

