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UPDATE 10: CORONA CRISIS 
Vandaag ontvangt u een alternatieve nieuwsbrief. Aangepast aan de situatie waar we 
ons op dit moment in bevinden. Afgelopen woensdag is update nummer 9  verstuurd 
met een link naar een vragenlijst. Dit leverde veel positieve reacties op, waarvoor on-
ze dank. Een bevestiging voor het feit dat we op de goede weg zitten. 
Bij een paar ouders leven nog wat extra vragen of ze geven aan dat hun kind te weinig 
huiswerk heeft. In die gevallen zal de leerkracht volgende week even persoonlijk con-
tact met u opnemen. 
 
Overigens bestaat er voor alle ouders volgende week de mogelijkheid om even con-
tact op te nemen met de leerkracht. Dit in plaats van de spreekuuravonden die voor 
volgende week op het rooster stonden. Zie hiervoor elders deze nieuwsbrief. 
 
De Ontmoetingskerk is met een leuk alternatief gekomen voor de KSG dienst.  Deze 
kon onlangs niet doorgaan. Wellicht leuk om hieraan mee te werken. 
 
Tot slot: deze weken wordt er geen contant sponsorgeld opgehaald. Onze ondersteu-
ning naar de kinderen in Roemenië gaat gewoon door. Helpt u mee 
om dit te kunnen realiseren? Zie item PHONEO.  

ALTERNATIEF Kerk School Gezinsdienst  
Maak jouw eigen Palmpasenstok! 

Verzamel de spullen (wees creatief!) en maak jouw bijzondere creatie. 
Maar er een foto van en stuur deze naar pendopostma-t@telfort.nl  

Zondag 12 april, met Pasen, zie je jouw creatie langskomen in de live-
stream kerkdienst via kerkdienstgemist.nl (Ontmoetingskerk Ureterp) 

Omdat we niet samen Palmpasen kunnen vieren, lijkt het ons leuk om 
toch op deze manier voor elkaar en voor alle mensen die de kerkdienst volgen onze 
mooie creaties te laten zien! 

Zo maak ik een palmpasenstok: https://www.youtube.com/watch?v=_8N4EAcHF7Q  

Tips: snij zelf een broodhaantje uit een boterham en zet deze op een satéprikker | ge-
bruik stokken i.p.v. plankjes |  kijk voor ideeën op: https://snazzie.nl/blogs/zo-maak-je-
een-palmpasen-stok 
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Via Social Schools wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws,  challenges, 
huiswerk e.d., meestal alleen van de groep waarin uw kind(eren) zit(ten). Omdat wij u 
graag mee willen laten genieten van wat er in de andere groepen gebeurt op  Social 
Schools, onderstaand een kleine impressie.   

Ook  Marijn is  goed bezig!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Een eigen werkplek voor Benthe . 

 

                                                                                                   Thijs en Jesse : even heerlijk buiten                                
          steppen,  ook belangrijk !           

IMPRESSIE BERICHTEN SOCIAL SCHOOLS 



DDigitale aanmeldformulieren 

Dit 
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Maak je eigen coronavirus! 

  Een prachtige tekening van Jaike kwam binnen en een  
hele mooie 3d coronavirus van Senne.  

 CHALLENGE IN GROEP 7 

CHALLENGE IN GROEP 3 
Ook van de challenge in groep 3 (Maak van spekjes en spaghetti een toren!) kwamen 
prachtige resultaten binnen. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronja                                                                                                  

 

         Julia en Anton 



Koene 

                                                                                                                           
          Jorn, Tamar,  Wende en Silde 

Dat het niet altijd van een leien dakje ging,  bewijst  ‘onderschept’ berichtje  

                                                                                          

ZONNEBLOEM 
Het zonnebloemplantje wat Esther twee weken geleden  
van school had opgehaald, doet het thuis erg goed. 

 

GEHOORD  
“Eerst  vond ik school soms wel een beetje saai, maar 
nu snap ik eindelijk  waarom school bestaat” 



IOEN 
Vorige week vrijdag mocht Annet Core-
mans Friesland vertegenwoordigen bij 
de Nederlandse kampioenschappen. 
Met haar paard is zij 8e geworden. Wij 
zijn natuurlijk trots oph 
 
 
e feit dat de Friese Kampioen bij ons o 
school zit. Een prachtige foto van deze 
wedstrijden kregen we toegestuurd. Ge-
feliciteerd met het prachtige resultaat 
en deze ervaring! 

AGENDA 

9 april Goede vrijdag  27 april t/m 10 mei Meivakantie 

11 april Juf Marjanne jarig 2 mei  Juf Renske jarig 

12/13 april Pasen 4 mei  Meester Bert jarig 

14 april Kranslegging 10 mei  Moederdag 

17 april  Juf Baukje jarig 13 mei  Juf Monique jarig 

25 april Juf Amanda jarig 21 mei  Hemelvaartsdag 

27 april Koningsdag 23 mei  Juf Adri jarig 

 

 
 
 
Op zondagVandaag probeert de meester 
zijn leerlingen sommen te leren. 
“Ik heb hier een getal. Als ik daar een 
vierde van aftrek en dat vier keer na el-
kaar doe, wat houd ik dan over?” 
Geen van de kinderen weet het ant-
woord.  
“Goed, ik zal het jullie wat makkelijker 
maken. Kijk, ik heb hier een perzik. Die 

VAt 

 
 
 
De juffrouw vraagt aan de klas:”Wie 
kan me wel zes dieren uit Afrika noe-
men?” Jantje steekt zijn vinger op en 
zegt:  “Ik juf. Twee leeuwen en vier 
apen!”  
 
 

"Juf, is het waar dat grote roofvissen 
kleine sardientjes opeten?" "Ja, Jan-
tje, dat is echt waar." "Maar hoe ma-
ken die vissen zo'n blikje open?"  

 

Opbrengst  13 maart € 61,15                    

Maandelijks storten we € 250,-- 
voor ‘onze’ 12 kinderen. 
U kunt uw bijdrage storten op  
rek.nr.  NL66RABO 0120374315   
PCBO te Ureterp o.v.v. St. Phoneo.   
www.phoneo.org 

   

STICHTING  PHONEO 

Thema:  “Schud me wakker”.  
Week 15: 6-10 april 2020 
Bij Pilatus, Matteüs 27:11-26 
Jezus sterft, Matteüs 27:33-66 
Het graf is leeg, Matteüs 28:1-10 

Thema:  “Wie is de baas”. 
Week 16: 13 t/m 17 april 2020 
Een oude koning, een nieuwe koning, 1 
Koningen 1:1-10 
Salomo moet koning worden, 1 Koningen 
1:11-37 
Salomo vraagt om wijsheid, 1 Kon.3:1-15 

BIJBELROOSTER 
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SPREEKUURAVONDEN 
Zoals u hebt kunnen lezen in de schoolkalen-
der/gids staan er in april spreekuuravonden 
gepland. Door de coronacrisis dreigt dit in het 
water te vallen. Wij bieden u echter volgende 
week wel de mogelijkheid voor persoonlijk 
contact. Mocht u graag even willen spreken 
met de leerkracht over het wel en wee van uw 
kind (eren).  
Dit zou dan kunnen via de telefoon, of een 
whatsapp beeldbelafspraak. Vanaf groep 4 zou 
het ook kunnen met beeldcontact via chat in 
Teams (de kinderen kunnen u daarbij helpen). 
We willen hierbij graag onderstrepen dat we 
een goed contact met u als ouder op prijs stel-
len! Zit u met vragen en/of problemen geeft u 
dit alstublieft aan en blijf er niet mee rondlo-
pen.  

Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan 
kunt u zich melden (liefst per mail) bij de leer-
krachten. Graag aangeven wanneer u volgende 
week beschikbaar bent (liefst overdag). 

·         Voor de leerkrachten is het handig wan-
neer zij vrij zijn om te kiezen qua tijd en avond. 

·         Heeft u contact nodig voor meerdere leer-
lingen wilt u dit dan aan alle betreffende leer-
krachten doorgeven.  

·         De mailadressen van alle leerkrachten 
vindt u terug op de schoolkalender. Alle leer-
krachten hebben een mailadres met hun eigen 
schoolnaam. (bijv. jufgeke@deopdracht.nl) . 

AFSCHEID 
Van Emma Duursma in groep 2a moeten 
we afscheid nemen.  Ze verhuist naar 
Dokkum. Als de scholen weer beginnen, 
komt ze nog even terug om afscheid te 
nemen. Alvast heel veel plezier toege-
wenst op je nieuwe school. 


