
Wat zijn wij trots op jullie, jullie doen het zo goed in 
deze spannende tijd. Het is allemaal heel anders dan wat 
we gewend zijn en dat vraagt veel van ons. Door deze 
nieuwsbrief willen we jullie laten weten, dat we aan jullie 
denken. Dat we naar jullie kijken en dit ook hier met jullie 
willen delen. In deze eerste editie van de nieuwsbrief 
hebben we de klas van meester Rutger gevraagd om een 
pagina te vullen en hebben we gezocht naar leuke dingen 
om te doen. Wil jij ook eens in de nieuwsbrief verschijnen? 
Mail dan naar: 
Nieuwsbriefvoorkids@movare.nl
Groetjes Ryszard en Kiki (de bazen van MOVARE)

Groep 8 van Bs. De Meridiaan heeft 3 vragen 
gesteld aan Kiki en Ryszard. Lees hieronder 
de antwoorden. 

1 Hoe vonden jullie het in deze tijd en hoe 
hebben jullie het zelf ervaren?
“Net als jullie was het voor ons ook soms best lastig. Ook 
wij hebben het contact met anderen op het werk gemist. Al 
waren er natuurlijk ook afspraken via Teams. Maar dat is niet 
hetzelfde als iemand in het echt zien. Vooral voor jullie waren 
wij dan ook heel blij dat de scholen weer open gingen. Goed 
om te zien dat jullie zo blij waren om jullie klasgenoten en 
leerkrachten weer te zien!” 
2 Vonden jullie het lastig om de regels te 
maken?
“Ja, eerlijk gezegd vonden wij dat soms best lastig. Wij wilden 
graag vanaf het begin op een duidelijke manier naar iedereen 
communiceren. Daarbij moesten we soms keuzes maken. 
Over het algemeen zijn we wel blij met de manier hoe we het 
hebben aangepakt, maar het was zeker niet altijd makkelijk.” 
3 Hebben jullie hobby’s?
“Ja, ik (Kiki) houd van wandelen. Ik probeer elke dag te 
wandelen met mijn lief Jo. Ook stap ik af en toe op de 

racefiets. Ryszard houdt dan weer 
meer van boeken lezen en met 
vrienden afspreken. Al kon dat 
natuurlijk de afgelopen tijd niet.” 
Het artikel van Bs. de Meridiaan 
gaat op de volgende pagina 
verder.

Beste Jongens en Meisjes,

Dit heb je nodig:

- volkoren wrap
- gesneden sla
- 75 gram roomkaas
- 75 gram komkommer
- gele paprika
- beetje peper
- beetje zout

Klik op
onderstaande foto voor 

de  instructie
 van meester Sander!

Veel succes en eet             

Kooktip (leuk om thuis te doen)

smakelijk

https://www.youtube.com/watch?v=YTw70QPLUC4&t=2s


Meester  Rutger, van groep 8, vroeg aan zijn 
leerlingen van bs. De Meridiaan in Simpelveld: 
‘Hoe was het om thuis te werken?’

Jort Steine, 12 jaar:
“Ik vond het thuiswerken best leuk. Wat ik fijn vond, is dat je soms 
eens wat te drinken kon pakken en dat kan op school niet. Het bellen 
via Teams was ook goed, want je kon zo in contact blijven met 
vrienden. De meester legde de lessen uit. Dat deed hij heel erg goed. 
Ik werkte ook wel eens met iemand samen, dat ging ook goed. Ik
vond dat het thuiswerken super geregeld was.”

Joes Leclaire, 11 jaar:
“De thuiswerkperiode was niet echt leuk, omdat het erg wennen was. 
Ik vind het op school toch wat fijner dan thuis. Toen ik het eenmaal snapte, vond ik het ook weer 
een beetje fijn want je kunt gewoon drinken pakken wanneer je wilt. Ik kon dus ook mijn pauze 
kiezen. Toch vind ik het weer fijn om naar school te gaan.” 

Sietse Woudstra 11 jaar: 
“Voor mij had de periode thuis goede en minder goede kanten. Ik vond het online
bellen via Teams best wel stom, doordat ik het vaak al snapte en dan nog moest wachten. En ook 
viel best vaak mijn beeld uit of de wifi. Maar ik begrijp het ook wel.
Ik vond het thuiswerken ook zijn goede kanten hebben. Ik vond het fijn dat je je pauzes mocht 
bepalen en dat het iets meer zelfstandig was.” 

Tijn Schoonbroodt:
“Ik vond het thuiswerken niet leuk, want ik heb veel doelen gemaakt. Ook zie je je vrienden nooit 
meer als je alleen maar thuis zit. Ik vond het ook super saai, omdat je eigenlijk niet veel thuis kan 
doen. Het bellen en alles vond ik wel beter dan in de eerste lockdown.” 

Mathijs Dodemond 12 jaar:
“Het was saai, want ik was in de corona tijd jarig, dus ik had het niet met de klas
kunnen vieren. En ik werd ook nog eens verkouden, moest ik ook nog testen, gelukkig was ik 
negatief getest. En mijn zusje was ook jarig geweest, weer geen feest!” 

Maud Stessen 12 jaar: 
“De eerste dag was wel leuk maar, de andere dagen vond ik heel stom. We moesten iedere dag 
3 keer bellen dat vond ik niet zo heel leuk, want als ik klaar was moest ik weer wachten tot we 
weer belden. We moesten dan wel 3 uur aan ons mapje werken en dat was wel een beetje saai. 

Ik vond het wel weer leuk dat we onze pauze mochten kiezen. Ik wilde heel 
graag weer naar school, daarom ben ik heel blij dat de 

school weer open is.” 

https://bsdemeridiaan.nl
https://www.movare.nl


Zou het niet super leuk zijn om je toekomsige zelf 
een brief te schrijven? 
Hier zijn een paar voorbeeldjes wat je je toekomstige 
zelf kunt vertellen.

1. Kies een leeftijd voor wanneer je de brief gaat 
openen. (5 tot 10 jaar ongeveer)
2. Maak een samenvatting van jezelf hoe je nu 
bent.
3. Schrijf je angsten op.
5. Schrijf op waar je trots op bent.
6. Zijn er doelen die je nog graag zou willen 
behalen?
7. Waar word je nu gelukkig van?
8. Wat is je toekomstdroom?
9. Wat wil je nooit vergeten?

Schrijf een brief aan je
toekomstige zelf

Even lekker bewegen

Wil je een leuk workoutje 
doen? Kijk dan eens naar dit 

filmpje hieronder.

Of heb je toch meer zin om even 
lekker te dansen, klik dan op dit 
filmpje van just dance, en dans 

maar lekker mee!

Knutseltip
Met spulletjes die je altijd in 
huis hebt. Van een melk- of vlapak kun je een leuk 

vogelvoerhuisje maken.

Dit heb je nodig:

- een melk- of vlapak
- een schaar
- leuke gekleurde tape
- stickers
- nootjes, stukjes brood of vogelvoer

1. Begin met het melk- of vlapak goed schoon te maken.
2. Knip een vierkant gat aan de voorkant van je pak. Je mag het gat knippen waar je wilt, zorg er 
wel voor dat het gat ongeveer 5 centimeter van de onderkant af zit.
3. Nu kun je gaan beginnen met het pak te gaan versieren zo als jij het leuk vindt!!
4. Als je het vogelhuisje wilt ophangen, kun je aan de bovenkant van het pak een klein gaatje 
maken en er een touwtje doorheen halen.
5. Het vogelvoerhuisje is nu bijna klaar. Het laatste dat natuurlijk nog moet, is het voer voor de 
vogeltjes.
6. En dan is het nu afwachten tot de vogeltjes op het mooie huisje 
afkomen om het lekkere voer op te eten! 

Bewaar je brief op een 
veilige plaats, zodat 

je hem niet kwijt kan 
raken!

Klik hier

https://www.youtube.com/watch?v=a05py5l0Iws&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=H7eJTp1W9f0&t=54s
https://snazzie.nl/blogs/maak-een-huisje-voor-de-vogels-knutselen
https://www.movare.nl

