
    Het Kraaiennest 
NIEUWSBRIEF VAN OBS ‘T KOFSCHIP, ZIERIKZEE 

 

In het Kraaiennest de volgende     
onderwerpen; 
 

-Het nieuwe thema van de onder-
bouw 

-Leuke uitspraken van de kinderen 

-Middenbouw: Spelling opdracht 

-Kinderen aan het woord in de bo-
venbouw over de thuiswerkperiode 

-Nieuws van Kibeo 

 

Hallo allemaal, 

Voor u ligt ons eerste Kraaiennest. 

Het Kraaiennest verschijnt in de week 

voor elke vakantie en hierin houden 

we jullie op de hoogte van ontwikke-

lingen in onze school, nieuwtjes en 

informatie uit de groepen.  

De afgelopen periode was natuurlijk 

heel bijzonder. Met elkaar hebben we 

het onderwijs op afstand weer vorm 

gegeven. Daarbij was de hulp van de 

ouders zeer belangrijk. Daar zijn we 

ook heel blij mee. Maar wat hebben 

we een toppers van kinderen op onze 

school. Ze hebben het super goed 

gedaan in deze periode en daar zijn 

we supertrots op. Natuurlijk waren er 

bij iedereen wel wat momentjes dat 

het soms minder ging, maar die heb-

ben we allemaal gehad, ook de mees-

ters en juffen hoor. Dat hoort er ook 

bij. 

Maandag 8 februari zijn we weer met 

elkaar gestart op school. Het was heel 

fijn om alle kinderen weer te mogen 

begroeten en de kinderen weer te 

horen lachen in onze school.  

Deze week  zorgen we naast het leren 

ook voor veel sociale activiteiten,  het 

is namelijk erg belangrijk dat we tijd 

nemen voor elkaars verhalen en het 

fijn spelen met elkaar.  
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Onderbouwunit 

Afgelopen week zijn we gestart met het thema: het lichaam. Wat 

hebben we al veel mooie werkjes van jullie ontvan-

gen. We hebben in de online lessen geleerd wat zin-

tuigen zijn en we leerden de letter l van lichaam.  

Op school werken we verder met thema het lichaam.  

 

 

 

 

‘Juf, hoe is het met je cavia?’. De juf heeft geen cavia. 

In de meet: ´Wanneer komt de juf nou…..´ De juf heeft alleen haar scherm op 

zwart beeld. 

‘Juf, zullen we volgende week het bellen maar een keer overslaan, ik heb het erg 

druk’. 

Juf: ‘Leuk he dat het volgende week weer gaat sneeuwen’. Kind: ‘Nou, dat hoeft 

voor mij niet hoor, ik ben helemaal klaar met de sneeuw’. 

Tijdens het videobellen: kind: ‘O ja juf dit is de slaapkamer van papa en mama, 

die laat ik ook maar even zien’.  

Juf: ‘Pak even een koptelefoon als je in de Meet zit’. Kind: pakt een bouw kopte-

lefoon, om omgevingsgeluiden niet te horen.  

In de meet: ‘Ik wil nog iets zeggen juf, ik hou van eten’.  

Kind: ‘O bel jij, ik heb liever juf Destiny’.  

Kind: ‘Waarom zijn er zoveel kinderen ziek, het zo rustig bij de noodopvang’.  

Leuke uitspraken 
van de onderbouw 

kinderen tijdens het 
thuiswerken 

Nieuw thema: Het lichaam 

De juffen hebben een 

dansje gedaan toen we 

hoorden dat de scholen 

weer open gingen.  



Ralf  Mees  

Kunst uit onderbouwunit 

Hoe hebben de  

kinderen het  

thuiswerken  

ervaren? 
Liam uit de onderbouw gaat ver-

huizen. Gelukkig zien we hem deze 

week nog op school.  We wensen 

Liam veel succes en veel plezier op 

zijn nieuwe school.  



Wat hebben jullie ons veel foto´s, filmpjes en verhalen gestuurd. Zo konden wij toch een beetje bij jullie 

thuis meekijken. Leuke foto´s van het koekjes bakken, vliegtuigjes vouwen, verhalen schrijven, kleur- en 

vouwwerkjes of lekker naar buiten met de selfie speurtocht.  

 

Een hele boel van deze foto´s hebben we uitgeprint en opgehangen in de unit. Zo hadden we jullie tij-

dens de thuiswerkperiode toch een beetje om ons heen en was het een stuk gezelliger in de unit. 

Middenbouwunit 

Ingestuurde  

foto’s en werkjes 



Dagelijks oefenen de leerlingen met verschillende spellingcategorieën. Om deze allemaal toe te pas-

sen krijgen de leerlingen regelmatig een stelopdracht. Hierin verwerken ze al deze spellingcategorie-

ën. Tijdens de thuiswerk periode was dit bijvoorbeeld bij Spelling 4 een eigen verhaal schrijven naar 

aanleiding van het Prentenboek ´De mooiste vis van de zee´. Spelling 5 schreef een brief naar de juf.  

Middenbouwunit 

Thuiswerk  

opdracht Spelling 



 
 
Alle foto’s die we van jullie opge-
stuurd hebben gekregen tijdens de 
thuiswerkperiode hebben een 
mooi plaatsje gekregen op de deur 
van het lokaal.  
Er kwamen foto’s binnen van vuil-
niszakoutfits, graffiti, de Selfie-
speurtocht, wenspijlen, lekkere 
baksels en emoties. Onze deur ziet 
er ontzettend gezellig uit zo! 
 

Bovenbouwunit 

Ingestuurde 
foto’s 

Wat heb ik het meest gemist aan school tijdens de thuiswerkperiode: 
 
Ahmed: Het sparen van sterren voor de Theedoekenchallenge. 
Ayub: Ik kon niet altijd vragen stellen als ik iets niet snapte. 
Britt: De gezelligheid en de juffen en meesters. 
Kerim: Het gevoel dat je met je vrienden en lieve juffen bent. 
Shamil: De instructie bij de lessen van Spelling. 



 

Wat heb ik het meest gemist aan school tijdens de thuis-
werkperiode: 
 
Mitchell: Het buitenspelen en de gezelligheid met de meester en de 
juffen. 
Anne: De gezellige spelletjes. En dat we konden samenwerken. 
Elin: De gezelligheid en de juffen, meesters en kinderen. 
Liam: Het meeste wat ik heb gemist aan school in de laatste weken is 
dat ik weinig vrienden zag en dat is best stom, want je kan niks doen 
als je niet met je vrienden bent. 
Jenthe: Sommige dingen begrijp ik niet, dus de uitleg. 
 

Wat waren we blij met de 
hartverwarmende verras-
sing die de kinderen voor 
ons hadden!  

Een prachtig hart met fo-
to’s van de kinderen met 
daarbij een kaart met een 
prachtige boodschap.  

Een kippenvelmomentje 
voor de juffen en de mees-
ter. Het hart heeft een 
mooi plekje in de klas ge-
kregen.  

Bovenbouwunit 

Weer terug op 
school !!! 



Peutergroep nieuws 

 

Op 8 februari mag de peutergroep gelukkig weer gewoon open! Wat zijn 
we blij om alle kinderen weer te zien. Het thema deze maand is winter en 
Koning Winter doet goed zijn best om er een geweldig thema van te ma-
ken. Het sneeuwt en vriest dat het kraakt. We spelen buiten in skipakken 
en warme kleding. We knutselen sneeuwpoppen, ijsberen en warme sjaals. 
We lezen boekjes van ijsberen en een pinguïn. Op onze thema tafel hebben 
we een hele grote walrus en ijsberen die we herkennen uit de boekjes. We 
maken ook nog mooie hangers van ijs die we buiten in de bomen hangen. 

We werken het hele jaar door met verschillende thema’s waarop we ons 
activiteitenschema aanpassen.  

We werken tot de zomervakantie nog aan het thema “Wat heb jij aan van-
daag” en “Beroepen”. 

Op de peutergroep werken: 

Maria: ma-di-do 

Gudrun: woe-do 

Ivonne: vrijdag 

Rianne: ma-di-woe-vrij 

Ook doen we samen met de onderbouwunit regelmatig 
een activiteit of hebben we hetzelfde thema, zo raken de 
kinderen gewend aan de school, de groepen en de 
juffen/meesters. En zorgen we ervoor dat de overgang 
van peutergroep naar onderbouwunit heel geleidelijk 
verloopt.  



Voor- en  naschoolse opvang 

 

Tijdens de noodopvang hebben we met de kinderen de hele 
groep opgeruimd en nieuwe activiteiten voor de komende tijd 
bedacht. Helaas hebben we te horen gekregen dat we  voorlopig 
nog niet open mogen en alleen open zijn voor noodopvang.  

Aanvraag hiervoor loopt via kantoor. 

Hopelijk mogen alle kinderen snel weer komen en kunnen we 
weer gezellig samen zijn. 

 

 

Op de voor-naschoolse opvang werken.. 

Danielle: ma-di 

Gaby: ma-do 

Gudrun: woensdag 

Ivonne: vrijdag 

 

Wil je ook gebruik gaan maken van de peutergroep en/of voorschoolse/naschoolse opvang. Kom gerust 
eens langs! 

Noodopvang 

 

In de week voor de kerstvakantie gingen alle 
locaties van Kibeo dicht i.v.m Covid-19. Dit 
kwam voor iedereen heel onverwachts. We 
bleven wel open voor noodopvang en daar 
werd door een aantal kinderen gebruik van 
gemaakt. We hebben in die weken een begin 
gemaakt met het thema winter. We bleven  
uiteindelijk 7 weken gesloten. 



Weer terug 
op school !!!!! 


