
Beste ouders/verzorgers, 

 

Hieronder even wat info voor de aankomende week! 

 

--------------------------------- 

 

School gesloten tot en met de meivakantie 

We zagen het al aankomen, maar afgelopen dinsdag kregen we van het kabinet te horen dat de 

school gesloten moet blijven tot en met de meivakantie. Dat betekent voor onze school tot en 

met zondag 10 mei. Noodzakelijk, maar we balen er natuurlijk wel van. Wat daarna gaat 

gebeuren, is nog even de vraag. Het betekent voor nu dat we nog even op dezelfde ingeslagen 

weg van afgelopen weken doorgaan. Gelukkig loopt alles. We zijn heel erg trots op de inzet van 

alle kinderen! Voor jullie als ouders is het ook niet altijd even makkelijk. Daarom hebben we 

voor jullie, mede namens ons bestuur, ook een kleine verrassing in petto 😉 

 

-------------------------------- 

 

Oud papier 

Zoals u wellicht al weet, wordt er op zaterdag 4 april geen oud papier opgehaald. Een vriendelijk 

verzoek aan u allen om het papier nog even te bewaren. Het ophalen op zaterdag 16 mei gaat 

vooralsnog wel door. Die dag wordt er een extra container op school geplaatst om het vele 
papier op te kunnen slaan. De mensen die eigenlijk op zaterdag 4 april moesten helpen, kunnen 

zich aansluiten bij de mensen van zaterdag 16 mei. 

 

------------------------------- 

 

Techniekcircuit 

Eigenlijk zouden we afgelopen donderdag de vierde dag van ons techniekcircuit hebben gehad. 

Deze heeft dus niet plaatsgevonden. Maar we hebben een alternatief bedacht! We vinden het 

namelijk heel belangrijk dat kinderen wel met techniek bezig blijven. En daarnaast is het ook 

nog eens hartstikke leuk. Daarom een techniekopdracht voor de onder- en bovenbouw 

aankomende week. Deze opdracht kunnen de kinderen op hun eigen taakbrief terugvinden. 

 

Groepen 1 t/m 4: Paashaas 

Jullie krijgen de opdracht om een paashaas te maken. Dit mag met alle materialen die je thuis 

voor handen hebt. Enkele suggesties: Lego, Duplo, rietjes, papier, stokjes, zand uit de zandbak. Of 

misschien heb je nog ander materiaal thuis waar je goed mee kunt werken. Denk eerst even goed 

na over hoe de paashaas er uiteindelijk uit moet komen te zien. Dan kun je namelijk ook de juiste 

keuze maken voor het materiaal. Is de paashaas af, stuur ons dan even een foto. We willen 

namelijk een collage maken van alle paashazen!  

 

Groepen 5 t/m 8: Het ijsblokje  

Wat je voor deze opdracht nodig hebt, is een ijsblokje. Misschien liggen er al een paar in de 

vriezer bij jouw thuis en kun je er daar één van gebruiken. Anders moet je er zelf even ééntje 

maken. Dat kun je heel makkelijk doen door een klein beetje water in een vormpje te gieten en 

deze vervolgens in de vriezer te zetten. Dan duurt het natuurlijk wel even, voordat het ijsblokje 

klaar is 😉  

Wat ga je met dit ijsblokje doen? Je weet dat ijsblokjes smelten wanneer je ze uit de vriezer haalt. 

Jouw uitdaging is om het ijsblokje zo langzaam mogelijk te laten smelten. Hoe je dat kunt doen? 

Wees creatief! Maak bijvoorbeeld een geïsoleerd huis voor je ijsblokje. Daarbij moet je wel heel 



goed nadenken over de materialen die je gebruikt. Maar je kunt natuurlijk nog veel meer 

oplossingen bedenken. Maar een foto van de oplossing die jij hebt bedacht en stuur die naar ons 

op. Ook willen we natuurlijk weten hoe lang het duurde voordat het ijsblokje helemaal 

gesmolten was. Dan kunnen we bepalen wie de beste oplossing bedacht heeft!  

 

------------------------------- 

 

Paaschallenge 

Aankomende week kunnen de kinderen meedoen aan twee paaschallenges. Ten eerste die van 

ons bestuur. De informatie van deze challenge is te vinden in het document dat tevens is 

meegestuurd bij deze mail.  

Daarnaast hebben we onze eigen challenge bedacht. Normaal gesproken zouden we 

aankomende donderdag met alle kinderen eieren gaan zoeken op de Dingspelerberg. Omdat 

deze zoektocht niet doorgaat, gaan we donderdag op onze website één gouden ei verstoppen. 

Vind je het ei? Laat het dan even weten aan je leerkracht met een foto als bewijs 😉 Wie het 

snelst het ei gevonden heeft, wint namelijk een prijs. Uit elke bouw kan iemand winnen, dus we 

eindigen met drie prijswinnaars! Het ei staat vanaf 11.00 uur online! 

 

Vriendelijke groeten, 

Team OBS Brookschole 


