Wijkteam Tiel-West, Passewaaij & Kernen
T: 06 13 66 31 61

@: tiel1@bzjong.nl

Beste ouders/verzorgers,

23-03-2020

Het is inmiddels een week geleden dat u onze eerste nieuwsbrief heeft mogen
ontvangen met betrekking tot de Corona-crisis. U heeft wellicht, net zoals wij, erg
moeten wennen aan de nieuwe situatie: de scholen dicht, zoveel mogelijk thuis werken..
We begrijpen dat dit nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, want hoe kun je nou je
werk gedaan krijgen als je ook nog kinderen hebt rondlopen thuis? Het vraagt om een
hoop creativiteit en flexibiliteit om hier je weg in te vinden. We hopen dat het bij jullie ook
steeds iets beter lukt. Behoefte aan iemand die even meedenkt? Bel ons gerust op of
stuur je contactpersoon binnen het wijkteam een berichtje.
In deze nieuwsbrief delen we ook nog graag wat leuke spelletjes en tips om de komende
week weer door te komen. Ben je op zoek naar wat meer informatie en tips over
bijvoorbeeld het thuiswerken met kinderen of over het behouden van een dagstructuur?
Raadpleeg dan onze nieuwsbrief van de afgelopen week. Deze is eventueel ook bij ons
op te vragen, mocht je hem gemist hebben.
Hartelijke groet,

Ha
Wijkteams Tiel-West,
Hartelijke groet

Passewaaij en Kernen

1 Woordzoeker

2 Lees Bingo

3 Sport Bingo

4 Reken Bingo

4 Teken Bingo

5 Aardrijkskunde bingo

6 Bingo voor de allerkleinsten

7 Aanvullende tips & handige linkjes
Lezen
 Voorleeshoek
De Voorleeshoek is nu 3 weken gratis beschikbaar vanwege het sluiten van de
scholen. Er staan heel veel leuke kinderboeken op, die worden voorgelezen.
Zo heb je zelf even je handen vrij en kun je iets anders doen, terwijl je kind
voorgelezen wordt. Aanrader!
Via: https://devoorleeshoek.nl/scholendicht/

Tekenen
 Tekenles door de makers van Donald Duck
Van 23 maart t/m 3 april wordt er van maandag t/m vrijdag om 16:00 een gratis
Online tekenles gegeven van een kwartiertje. Leg de potloden, gum en het papier
maar vast klaar!
Via: https://www.donaldduck.nl/ of de Facebook-pagina van Donald Duck

Zelf een game maken
 Game Studio van Het Klokhuis
Laat je kind online een eigen game maken via de website van Het Klokhuis.
Via: https://gamestudio.hetklokhuis.nl/

Extra oefenen (tips, oefenboekjes, leuke challenges etc.)


Heutink Thuis
Heutink, ook wel bekend van het maken van verschillende schoolboeken en andere
lesmaterialen, heeft een hoop extra materialen en tips online. Er is genoeg te doen
voor álle kinderen van de basisschool. Wij zijn enthousiast!
Via: https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/thuis-leren-als-de-school-dichtis/page/1528/?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate

Bewegen
 Fit for Free Online Kids Workout
Fit for Free, één van de grotere sportschoolketens in Nederland, biedt vanaf
Vandaag gratis online workouts aan voor kinderen. Zo komen zij aan hun beweging
en hebben jullie ouders even de handen vrij. Elke werkdag vanaf 12:30.
Via: Facebook-pagina van Fit for Free

Handige pagina’s vanuit Buurtzorg Jong
 Buurtzorg Jong tijdens de Coronacrisis



Via: https://www.buurtzorgjong.nl/nieuws/coronacrisis/
Corona: Praten met uw kind
Via: https://www.buurtzorgjong.nl/nieuws/coronacrisis-praten/
Corona: Tips voor thuiswerkende ouders
Via: https://www.buurtzorgjong.nl/nieuws/coronacrisis-tips/

8 Jip en Janneke leggen uit: Het Coronavirus
Jip zit in zijn pyjama voor het raam. Het is al elf uur en hij moet zich aankleden van
mamma. Jip bromt iets dat niet te verstaan is. Waarom zou hij kleren aandoen?
Er is geen school, maar hij kan ook niet met vrienden afspreken en zeker niet met
Janneke. In de keuken staat een hele grote fles met zeep. Als je op het knopje drukt,
komt dat er in een soort vogelpoepje uit. En als hij heel hard wrijft met zijn handen
komen er allemaal bellen en gekke geluiden. Daar moet Jip erg om lachen.
Normaal mag hij van mamma nooit kliederen bij de kraan, maar nu mag hij dat
zelfs heel vaak.
Er is corona heeft mama uitgelegd. Corona, corona, corona; in één keer is er overal
corona. Jip snapt er niets van. Hij heeft corona nog nooit gezien. Jip vindt het maar
stom en ook wel wat eng. Jip hoort dat mensen het over panda hebben. Hij heeft
pas een panda in de dierentuin gezien. Die had van die gekke zwarte ogen en zat
de hele tijd met zijn mond open te eten. Pappa zegt dat mensen het over iets
anders hebben, maar dat het woord wel lijkt op "panda".
Pappa heeft uitgelegd dat corona mensen ziek kan maken. Corona speelt een
soort doorgeef- tikkertje. Daarom mogen mensen elkaar geen hand meer geven
en niet dicht bij elkaar staan. Alleen voor mensen met wie je in huis woont geldt dat
niet. Pappa maakt altijd grapjes, maar vandaag niet. Hij heeft ook een beetje een
strak gezicht. Pappa gaat niet naar kantoor en werkt thuis op de computer.
De school is gesloten, maar er is geen vakantie. De juf heeft alle kinderen een mail
gestuurd. Op de computer moet hij nu soms werkjes doen. Jip mag wel buiten
spelen, maar hij mag niet dicht bij andere kinderen komen. Gisteren had hij nog
gelachen met Janneke. Allebei hadden ze een picknick-kleed op de grond in hun
tuin gelegd. Voor het gat in de heg. Nu konden ze met elkaar praten, elkaar zien en
samen picknicken. Maar vandaag kan dat niet. De moeder van Janneke heeft
gebeld met de moeder van Jip om te zeggen dat Janneke hoest en keelpijn heeft.
Gelukkig heeft mamma een goed plan. Jip gaat een tekening maken en die mag
hij in de brievenbus bij Janneke doen en zwaaien. Jip pakt zijn stiften en een vel
papier. Hij begint een aap te tekenen, want daar houdt Janneke van. Maar
plotseling stopt hij. Jip kijkt sip voor zich uit. Dan rolt er een dikke traan over zijn wang.
De traan valt op de tekening en het lijkt wel of het verf wordt. Zijn traan krijgt
allemaal kleuren. Jip vindt corona niet leuk en het maakt hem bang. Mamma komt
naast hem zitten en slaap een arm om hem heen. Ze zegt dat het normaal is dat je
hier soms bang van wordt. Maar ze verteld dat er heel veel super slimme mensen
een plan aan het bedenken zijn om dit op te lossen. Mamma belooft Jip dat ze niet
zo vaak het nieuws op de televisie zullen aanzetten, want daar wordt Jip bang van.
Jip moet mamma beloven dat hij altijd naar pappa of mamma gaat als hij vragen
heeft of bang is. En dan is het tijd voor pauze. Jip drinkt een beker melk en eet een
banaan. Net als op school, maar toch anders.

