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De afgelopen weken heeft iedereen keihard gewerkt
om er het beste van te maken in deze vreemde tijd:
kinderen, ouders en leerkrachten. Deze nieuwsbrief
bevat een kort overzicht daarvan. In plaats van per
bouw, geven wij u deze keer het nieuws per groep. 
Dat leest u verderop in deze nieuwsbrief.

W e e r  n a a r  s c h o o l

Wij zijn heel blij dat de kinderen na de meivakantie
voor 50% terug mogen naar school, maar dat is
makkelijker gezegd dan gedaan. We ontvingen van
het ministerie protocollen en richtlijnen, we hoorden
van het kabinet in grote lijnen wat de bedoeling is, de
PO-raad liet haar licht erover schijnen en met de
Stichting Het Rijnlands Lyceum (ons bestuur) maakten
we afspraken. Voor dit moment kunnen we u alvast
het volgende meedelen:

In grote lijnen stellen we vóór de meivakantie vast
hoe we het na de vakantie gaan aanpakken;
We leggen het idee voor aan de MR; 
Stichtingsbreed maakten we de afspraak om
maandag 11 en dinsdag 12 mei met de teams de
plannen concreet uit te werken en elkaar voor het
eerst weer te ontmoeten;
De kinderen werken op die maandag 11 en dinsdag
12 mei nog een keer thuis aan lessen zoals in de
afgelopen tijd;
Vanaf woensdag 13 mei zal er een schema gevolgd
worden waarbij om de dag 165 kinderen in plaats
van 330 kinderen de school bezoeken;
U ontvangt van ons tijdig een rooster en werkplan
voor uw kind(eren) en alle regels waaraan iedereen
zich moet houden;
De noodopvang voor kinderen van ouders met een
cruciaal beroep gaat gewoon alle dagen door.

D e  d i r e c t i e :  N i c o l i n e ,  Y v o n n e  e n  C e e s  
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De afgelopen weken heeft iedereen keihard gewerkt

om er het beste van te maken in deze vreemde tijd:

kinderen, ouders en leerkrachten.

Wat maken jullie met elkaar veel en vooral mooi werk!
Wij zijn elke dag blij dat jullie allemaal zo hard aan de
slag zijn. In het begin maakten wij collages ter
inspiratie, maar nu hangen jullie je eigen werk in
Bordfolio. Heel leuk om te zien hoeveel werk daar al te
zien is. Wij kunnen niet genoeg laten weten hoe
trots we op jullie allemaal zijn. Wij zijn ook trots op de
vaders en moeders die er voor zorgen dat jullie lekker
aan de slag gaan. Het is nu bijna vakantie. Geniet
daarvan en denk even niet aan school en aan
schoolwerk en na de vakantie.... dan zien we elkaar
weer.
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Wat zijn wij trots op de kinderen van BB-3. Het is een
gekke tijd, maar wat gaan zij hier flexibel mee om. De
kinderen werken hard aan veel verschillende werkjes.
Het Bordfolio wordt al veel gebruikt door de kinderen.
Heel leuk om op deze manier al die prachtige werkjes te
kunnen bekijken en dat de kinderen elkaar kunnen
inspireren. Het is mooi om de groei te zien op het gebied
van digitale ontwikkeling. De kinderen weten hun weg
goed te vinden met bijvoorbeeld Basispoort. Ook hebben
we al een aantal keer een Zoom-meeting georganiseerd,
waarin we de week bespreken met de kinderen. Het is
leuk om te zien dat ze op deze manier van elkaar kunnen
leren en elkaar (en de juffen) ook even kunnen zien. We
hopen iedereen snel weer in het echt te mogen zien.
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Zes weken thuisonderwijs geven is lang. Maar wat zijn
wij trots op de kinderen en ouders. In de eerste weken
werden er werkjes ingeleverd per mail, nu wordt er
steeds meer op Bordfolio geplaatst. Kinderen kunnen dit
zelf. Een meisje uit groep 8 zei dat het op Instagram leek.
Toen dachten wij wel even... wat een moderne school!
Wij zien veel stralende gezichten en mooi
montessoriwerk op foto's en filmpjes. Sommige ouders
en kinderen bedenken ook zelf leuke opdrachten. Wij
missen de kinderen van BB-2 enorm. Hun gezellige
geklets, hun lachende gezichten en hun inspirerende
gedachtes. Nu bijna vakantie, nog even volhouden!.
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L i e f s  D i e l i s  e n  Y v o n n e   L i e f s  L i s a  e n  N i c o l i n e

L i e f s   C a r o l i e n  e n  L e o n i e
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Allereerst wil ik kwijt dat ik mega trots ben op hoe de
kinderen van BB-4 nu thuis aan de slag zijn en hoe
iedereen met de situatie omgaat. Het was voor de
meesten flink wennen in het begin. Ik kreeg
regelmatig berichtjes waarin kinderen schreven dat ze
het toch fijner vonden op school. Ook gaven de
meesten wel aan dat ze hun vrienden misten.
Inmiddels is iedereen lekker bezig en natuurlijk gaat
dit met de nodige ups en downs. Er is onlangs een
Zoom-meeting geweest met groep 6,7 en 8 per
jaargroep apart. Dit was super leuk. We konden elkaar
even zien en gezellig kletsen. Fijn ook om te horen dat
het goed met iedereen gaat. Ik heb afgelopen weken
fantastische foto’s gekregen van werkjes en van
werksituaties thuis. Nu hebben verschillende
kinderen de weg al gevonden naar Bordfolio, zij
houden hier hun eigen portfolio up to date. Ook wordt
er door sommigen al gereageerd op werkjes van
anderen. Hoe leuk is dat? 

B B - 4
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Iedereen heeft zijn eigen keuzes gemaakt met prachtige

werkjes als resultaat.

Er zijn verschillende opdrachten gegeven op het
 gebied van taal, rekenen, kosmisch (volken), Tweede
Wereldoorlog, corona, creatief, aardrijkskunde,
topografie, geschiedenis, natuur, muziek en drama.
Iedereen heeft hierin zijn eigen keuzes gemaakt met
prachtige werkjes als resultaat. Ik kan niet wachten
 om iedereen weer op school te zien.

L i e f s  N i n a

Daar zit ik dan thuis! Normaal fietste ik elke dag
vanuit Voorburg naar de Laan van Poot. ’s Ochtends
op de fiets bedacht ik dan allerlei lesjes en werkjes om
te doen met jullie. Lekker in de ochtendzon of in mijn
hermetisch afgesloten regenpak. Maar nu werken wij
inmiddels al zes weken thuis, man wat mis ik jullie. In
deze afgelopen weken hebben jullie mij wel doen
verbazen. Ik zit vaak met open mond te kijken hoe
hard jullie werken. Ik zie echt de meest mooie werkjes
op Bordfolio, ontzettend veel zelfbedachte spellen,
werkjes en hobby’s voorbij komen. Als ik dat zie, ben ik
eigenlijk heel erg trots. Het is geen makkelijke periode,
maar wat doen jullie het goed! Deze week was ik even
op school en ik kreeg ineens weer wilde plannen en
werd eigenlijk gewoon weer helemaal vrolijk. Ik zag
jullie lege tafels en ik merkte dat ik jullie echt mis, ik
weet niet eens meer waar jullie zitten. Aanstaande
vrijdag hebben jullie vakantie en ga daarvan genieten.
Even niet aan school werken, even genieten van de
tijd met je huisdier, je familie en je speelgoed. Na de
vakantie wordt het hopelijk allemaal weer iets
normaler. Ik verheug me daar ontzettend op en kan
niet wachten om jullie weer te zien!
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L i e f s  F l e u r
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Wat een mooie werkjes staan er op Bordfolio zeg,
kijk maar eens naar deze hand van Serafina. Gelukkig
kunnen we na de meivakantie weer naar school in
kleine groepjes. Wat zal het fijn zijn om elkaar weer te
kunnen zien en om lekker te kunnen werken in de
klas. Op Bordfolio staat van sommige kinderen nog
niets. Hierbij een oproepje aan de ouders om er mee
aan de slag te gaan. De uitleg van Bordfolio kwijt?
Stuur even een mail naar de directie. Het is namelijk
ontzettend leuk om elkaars werk te kunnen bekijken
en om op elkaar te reageren. Ook delen we op deze
manier veel creatieve ideeën. Aan het thema Vikingen
wordt ook heel hard gewerkt super leuk! Wij zijn
benieuwd naar de presentaties die we na de vakantie
kunnen gaan zien. Met de vissen gaat het hartstikke
goed, maar ze missen de kinderen,  vooral de goudvis
heeft er last van. Gelukkig nog maar twee weekjes en
dan kunnen zij alle vier weer in het grote aquarium.
Een fijne meivakantie en tot snel.

M B - 2
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Op Bordfolio worden werkjes geplaatst die thuis
gemaakt zijn. De uitleg van Bordfolio kwijt? 
Stuur even een mail naar directie@enms.nl.

L i e f s  K i t t y  e n  J e n n i f e r

Even een stukje van ons in deze gekke, bijzondere,
speciale schooltijd. Dit hebben we nog niet eerder
meegemaakt. Het duurde wel even, voordat we onze
draai gevonden hadden. Van les geven en plezier
maken met elkaar, kosmische thema’s uitwerken, een
museum in elkaar zetten en nog veel meer, werden we
juffen die alleen nog maar achter de computer zaten
en veel telefoneerden met elkaar. Inmiddels hebben
wij onze weg gevonden en doen we ons best om het
voor jullie zo goed mogelijk te organiseren. Sinds
vorige week is er Bordfolio bijgekomen en het leuke
hiervan is dat we jullie werk kunnen bekijken. Daar
worden wij heel blij van. Hoe creatief iedereen bezig is
thuis. Echt super knap! Wij zijn zo trots op de kinderen
van MB-3. Over een paar weken  kunnen we elkaar
verhalen vertellen over deze o zo bijzondere periode.
Voor nu wensen wij jullie een fijne vakantie!
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L i e f s  H e r m a  e n  I l o n a

De laatste keer dat wij elkaar hebben gezien is
alweer meer dan vijf weken geleden. Wat zijn we met
z’n allen in een gekke periode beland. Eentje die wij
allemaal nog niet eerder hebben meegemaakt. We
zitten allemaal thuis achter de computer om ons
rekenen en taalwerk te maken. Wij, alle juffen,
bedenken daarnaast nog zoveel mogelijk opdrachten
die jullie binnen en buiten kunnen doen. Sinds een
week is er iets nieuws bijgekomen, Bordfolio.
Iedereen kan daar de werkjes op plaatsen die thuis
gemaakt zijn. We hebben al zoveel leuke en creatieve
dingen gezien. Daar worden we heel blij van. Heidi en
ik hebben samen een gek filmpje gemaakt en we
hebben zoveel lol gehad met het opnemen.

M B - 4 Gelukkig zien we elkaar weer snel en  kunnen we
elkaar onze belevenissen vertellen, lachen, zingen,
poppenkast spelen en tsja ook weer gaan werken in de
schriften. Lieve kinderen wij zijn super trots op jullie,
we missen jullie en hou nog even vol.

L i e f s  H e i d i  e n  H e r m a
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Een week geleden was het Pasen en wat was het
jammer dat het paaseieren zoeken met de hele klas
niet door kon gaan. Gelukkig zijn er wel mooie
paasmaskers gekleurd door veel kinderen, daarvan zie
je hier een heel mooi voorbeeld. Er wordt hard
gewerkt door de kinderen van OB-1. Er zijn foto's
gestuurd van de meest prachtige werkjes! Jullie
hebben ook geweldig je best gedaan om ervoor te
zorgen dat Mats een superleuke verjaardag had! Wat
missen we elkaar nu we niet naar school toe kunnen!
De meester komt dan wel geregeld bij iedereen langs
om een knutselwerkje te brengen, maar dat is
natuurlijk lang zo leuk niet als samen met elkaar in de
klas kunnen spelen en werken. Ik hoop dan ook dat we
elkaar heel snel weer op school kunnen zien. Maar
voor nu een heel fijne meivakantie gewenst!

O B - 1
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Naast alle schoolopdrachten is er ook veel ruimte
voor de eigen creativiteit.

L i e f s  P a u l

In onze groep wordt heel hard gewerkt aan de
verschillende thuisopdrachten. Er worden veel foto’s
met elkaar gedeeld ter inspiratie. De favoriete
opdrachten van OB-3 zijn de knutselopdrachten. De
lemniscaat diertjes waren daarbij de absolute nummer
één, gevolgd door een brug bouwen, een mini tuintje
maken, een hok bouwen, de gekregen zaadjes planten
en een vogelnestje maken. Naast alle school-
opdrachten is er ook veel ruimte voor de eigen
creativiteit. Er is helaas niet genoeg ruimte om al het
leuks en moois te vermelden in deze nieuwsbrief,
maar hier een kleine greep uit de gedeelde verhalen.
Tieme heeft een hele collectie Lego voertuigen
gebouwd. Emma-Mae heeft haar eigen alfabetboek
gemaakt. Dewi heeft leren rolschaatsen, Miles tovert

O B - 3 nieuwe kleuren met zijn verf en Mia kan nu haar
eigen veters strikken.

L i e f s  B a r b a r a

Wat een gekke tijd is het toch! Soms zijn wij wel op
school, maar het voelt zo kaal en leeg in onze klas
zonder alle knappe kanjers van OB-2. Wij doen ons
best om voor jullie thuis leuke, afwisselende
opdrachten te bedenken. En we versturen echte post
naar jullie huisadres! Het is voor ons erg leuk om de
reacties daarop te ontvangen. Wij kregen foto's,
filmpjes en berichtjes waarin we kunnen zien en lezen
wat jullie doen en waar jullie plezier in hebben. Zo
kunnen wij zien dat het goed met jullie gaat en dat
vinden we heel belangrijk! Natuurlijk is het ook wel
eens moeilijk, omdat we elkaar in het echt moeten
missen en we elkaar geen knuffel kunnen geven. Op 
 de foto zie je Timo (OB-2) en Mika (OB-3) een prachtig
t-shirt maken met een hart voor de zorg! Wat een leuk
idee, die kanjers kunnen wel wat steun gebruiken!

O B - 2

L i e f s  A n n e l i e s  e n  I r e n e
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Wanneer we een kijkje nemen in het lokaal van OB-4,
lijkt het of de kleuters elk moment binnen kunnen
komen om verder te gaan met hun werkjes. Er hangen
tekeningen en werkjes en het thema ‘het tuincentrum’
met alle opdrachten die daarbij horen, ligt klaar op de
aandachtstafel. Het voelt een beetje als een sprookje
waarin iedereen betoverd is en honderd jaar moet
slapen. Dat dit niet het geval is, blijkt uit alle berichtjes,
foto’s, filmpjes en telefoongesprekjes. We zijn super
trots op de kleuters!! Wat wordt er hard gewerkt aan
alle opdrachten en wat zien we veel mooie werkjes
voorbij komen. Ook hulde aan alle ouders die thuis
werken en tevens hun kinderen begeleiden bij hun
werk. We realiseren ons heel goed, dat dit niet altijd
meevalt. Vorige week wilden wij iets terug doen. Als
verrassing werd de post voor de kleuters bezorgd door
twee bekende postbodes: Lisa en Saskia. Op gepaste
afstand konden de juffen zo even een praatje maken
met de kleuters en hun ouders. Het was heel fijn om
elkaar te zien, ook al was het kort. Langs deze weg
willen we ook de nieuwe kleuters Sacha en Uma
nogmaals van harte welkom heten in groep OB-4!

O B - 4

uitdagen door challenges in te zenden én kregen we
toffe, speciaal voor ons opgenomen challenges van
topsporters. Wat een gave reacties hebben we gehad
van jullie. Zoveel kinderen die meedoen! Zoveel leuke
berichtjes en mailtjes. Jullie hebben me echt vrolijk
gemaakt en veel energie gegeven door deze interactie
in deze vreemde tijd. Dank jullie wel allemaal!
 
Ik wens jullie een hele fijne meivakantie. Omdat we
niet twee weken lang stil hoeven zitten, twee tips.
 

TIP 1: Mocht je zin hebben om te sporten, dan kun je
alle filmpjes van 2gether4thekids terugkijken en
lekker meedoen. 

https://www.enms.nl/galerij/video/

 

TIP 2: Aanstaande zaterdag is er een heel gaaf
digitaal Haags sport- en cultuurfestival voor jong en
oud. SAMEN-HAAGS. Misschien wel erg leuk om zo 
de vakantie te beginnen. Ik ga ook meedoen!

https://www.samen-haags.nl/
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Mocht je zin hebben om te sporten, dan kun je
alle filmpjes van 2gether4thekids terugkijken en

lekker meedoen.

L i e f s  L i s a  e n  S a s k i a

S t a y  s a f e ,  l i e f s  A n d r e a

GYM

Wouw, dit is alweer de zesde week dat de school
dicht is. Toen dit gebeurde wist ik direct dat ik contact
wilde houden met de leerlingen. Samen met twee
gymjufvriendinnen (juf Mirjam en juf Dorien) hebben
we 2gether4thekids opgericht. Een virtueel mini-
sportprogramma waarin we onze leerlingen uitdagen
mee te doen. Het eerste seizoen gingen de juffen tegen
elkaar strijden. Het tweede seizoen mochten jullie ons 
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Na de meivakantie gaan we weer een beetje open en kunnen we de kinderen gelukkig weer ontmoeten in
de mediatheek. Hoe het precies gaat weet ik nog niet, maar dat ze weer boeken kunnen lenen dat staat
vast! En er zijn zoveel mooie nieuwe Kinderjury boeken dit jaar! De leesweken van de Kinderjury zijn al
van start gegaan. Vanuit de mediatheek doen we hier altijd aan mee. Gelukkig gaat ondanks de moeilijke
omstandigheden de Kinderjury (online) door en heeft de Bibliotheek voor alle ouders en kinderen zo’n
100 boeken gratis online beschikbaar gesteld. Het zijn boeken voor kinderen en volwassenen en ze zijn 

te lezen via de app ThuisBieb. En te luisteren via de app LuisterBieb. Ze zijn gratis te gebruiken tot en 
met 10 mei! Maak er gebruik van!
 
Alle kinderboeken die in 2019 verschenen, doen mee aan de Nederlandse Kinderjury 2020. 

Op www.kinderboekenweek.nl/kinder jury vind je een lijst met vijfentwintig titels per leeftijdsgroep: 
6-9 jaar en 10-12 jaar. Dit om het kiezen iets makkelijker te maken. Van ieder boek is de omslag te zien 
en kan je de eerste bladzijde lezen. Er vallen altijd nieuwe boeken te ontdekken die de moeite waard zijn.
Zie trouwens de onderverdeling in leeftijdsgroepen vooral als een indicatie. Een boek dat in deze lijst is
ingedeeld bij kinderen van 6-9 jaar kan voor kinderen van 10-12 jaar nog steeds heel leuk zijn. En
andersom kan natuurlijk ook.
 

Veel van deze jury boeken kan je als e-book lezen. Ga dan naar www.onlinebibliotheek.nl  en kies in
tablad e-books >jeugd en jongeren. Daaronder zie je de leesboeken per leeftijdsgroep. Klik bijvoorbeeld
op 6 tot 9 jaar en zet in de balk ‘waar ben je naar op zoek’ jeugdboeken 2019. Verfijn dan op fictie 7-9 jaar
of 10-12 jaar.
 

Online stemmen
Vanaf 11 mei kunnen kinderen online stemmen op hun favoriete boek!

Via www.kinderboekenweek.nl/kinder jury kan er gestemd worden. 
Tot die tijd kunnen de leerlingen ook recensies achterlaten om andere kinderen te tippen! 
De leesweken duren nog tot en met 10 mei. Genoeg tijd om zoveel mogelijk boeken (voor) te lezen!
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De Bibliotheek heeft voor alle ouders en kinderen
zo'n 100 boeken gratis online beschikbaar gesteld!

A s t r i d

MEDIATHEEK


