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Agenda 

 

• 13 april tweede paasdag. 

Kinderen vrij, geen 

thuisonderwijs.  

 

• 26 april t/m 5 mei meivakantie. 

Kinderen vrij, geen 

thuisonderwijs. 

 

En dan ineens zitten we allemaal thuis. 

Hulde voor alle ouders en verzorgers die 

naast hun huishouden, hun eigen werk, de 

baby's en peuters.. Ook nog hun kinderen 

ondersteunen in het thuiswerken.  

Het is niet niks!  

Alle kinderen zijn aan het werk! Bijna alle 

kinderen ontmoeten elkaar via het video 

bellen. Bijzonder knap in deze uitzonderlijke 

situatie.  

 

Dagelijks video belt het team met elkaar om 

korte lijntjes te kunnen houden, elkaar te 

ondersteunen en waar nodig acties uit te 

zetten.  

Zoals ik u al eerder had aangegeven 

zoeken we naar de mogelijkheid om van u 

terug te horen wat u vindt van het 

thuisonderwijs. Mocht u dat nog niet 

hebben gedaan, zou u dan deze enquête 

willen invullen ? Door op de link te drukken 

komt u bij de enquete terecht. Bedankt 

alvast!  

 

  

Even voorstellen…  
 
Binnenkort zal ik de logopedie (vanuit 
Logopediepraktijk Huijts) op Jules Verne 
gaan verzorgen, waar ik erg veel zin in heb! 
Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn 
naam is Annelot Kooter. SInds vanaf maart 
2020 ben ik werkzaam als een van de vaste 
logopedisten in het team van 
Logopediepraktijk Huijts. In de afgelopen 
jaren heb ik zowel op stage als in het 
werkveld vooral ervaring opgedaan in het 
werken met (jonge) kinderen met taal- en 
spraakproblemen en afwijkende 
mondgewoonten. 
 
Op woensdag en vrijdagochtend ben ik 
normaal gesproken werkzaam op de locatie 
in Zuilen en op vrijdagmiddag op de 
hoofdlocatie in Oog in Al.  
 
Binnenkort komt daar dus onze nieuwe 
locatie bij jullie op school bij! De komende 
weken/maanden zal de logopedie i.v.m. het 

 

 
 
 
E-mail: annelot@logopediepraktijkhuijts.nl  
Telefoon: 06-39405177  
Gegevens Logopediepraktijk Huijts,  
Sanne Huijts, logopedist  
Tel. nr: 06-28723388  
Website: www.logopediepraktijkhuijts.nl  
Hoofdlocatie Oog in al, Händelstraat 55c, 
3533GH Utrecht  
Dependance Zuilen (SO Lux), 
Stauntonstraat 9, 3554 EZ Utrecht  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9hk-ZkghTU2C3W8IUz8DS7OHQxE2vK9Ejatfe-4HeytUNEhOTUNHTE8zRkYySVc2QlZERUdXVlI2Ri4u
mailto:annelot@logopediepraktijkhuijts.nl
http://www.logopediepraktijkhuijts.nl/
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corona-virus echter alleen mogelijk zijn via 
een internetverbinding (bijv. Skype). Sinds 
vorige week werken we op deze manier en 
het gaat tot nu toe beter dan verwacht, dus 
hopelijk kunnen wij binnenkort 
kennismaken, al dan niet ‘’online’’. Tot snel!  
 

Dependance Lombok (KBS De 
Catharijnepoort), Vleutenseweg 515, 3531 
HK Utrecht  
Wij werken middels de privacy policy. 
 

 Groep 2 

Lieve kinderen van groep 2, 
 
Wat is het toch vreemd om jullie niet 
allemaal bij elkaar te hebben in ons lokaal 
op school. Nu kan ik jullie alleen op beeld 
zien en dat vind ik niet altijd even makkelijk. 
Ik mis jullie behoorlijk!! Gelukkig hebben we 
wel de middelen om toch met elkaar in 
contact te blijven..Nu ik vanuit huis werk, 
zie ik dat jullie allemaal heel goed bezig zijn 
met de opdrachten die ik per week heb 
opgegeven van Gynzy kids. Ook zijn jullie 
druk bezig met de creatieve opdrachten en 
de extra opdrachten die ik opgeef. Het is 
goed om te zien dat er ook eigen dingen 
worden bedacht. Zoals het tellen van 
mandarijntjes en schelpen. Hartstikke leuk! 
Ik vind ook dat er een complimentje 
gegeven mag worden aan alle papa's, 
mama's, opa's en oma's: Ik zie iedere dag 
weer voorbijkomen dat er veel wordt 
gedaan thuis! Knap hoor! Dat lijkt me niet 
altijd makkelijk..En jullie doen het toch maar 
even!!:-) 
Hierbij een aantal foto's die ik toegestuurd 
kreeg. Ga zo door groep 2!! Liefs van juf 
Noor 
 

 

 

 
Groep 3  
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De kinderen van groep 3 zijn super aan het 
werk thuis! Juf Aly en ik zijn heel trots op de 
kinderen.  
Yara laat trots haar werk zien en Noah is 
goed bezig met rekenen. Op Gynzy en aan 
het ingeleverde huiswerk kan ik zien dat 
iedereen heel hard werkt.  
Naast het harde werken, is er ook ruimte 
voor plezier. Bij Lyam thuis maken ze 
samen slijm. Ook zie ik foto's van kinderen 
die sporten in de tuin of binnen of die één 
van de knutsels hebben gemaakt uit de 
weektaak.  
Het video bellen lukt ook steeds beter. Het 
is fijn om de kinderen te kunnen zien en 
horen. Zeker nu het nog langer gaat duren. 
We missen jullie! 
 

 Groep 4 

De leerlingen van groep 4 hebben na het 
lezen van verhalen, hele mooie tekeningen 
gemaakt. Iedereen is hard aan het werk en 
ik ben erg trots op ze! 
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Groep 5 

 

 
Juf Eline en ik missen de kinderen 
verschrikkelijk. Gelukkig is videobellen 
uitgevonden en kunnen we de kinderen 
toch regelmatig spreken. De kinderen van 
groep 5 werken superhard en de ouders 
zijn fantastisch. In groep 5 hebben we de 
kinderen ook creatieve opdrachten 
gegeven. En dan zien we de mooiste 
resultaten. 
 
Hier wat voorbeelden: 
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Groep 6 

 

 

 
 
"Thuis werken vind ik ook wel heel leuk, we 
hebben een planning gemaakt elke dag 
plakken we een ander briefje met welke les 
we moeten maken." 
 "Vrijdag ging ik videobellen met mijn klas. 
Ik vond het leuk om ze weer te zien." 
"Ik ben lekker aan het buitenspelen in de 
tuin en geniet van het zonnetje." 
 

 
Groep 6 houdt elkaar via allerlei manieren 
op de hoogte. Sommigen maken iedere dag 
een foto, zoals JJ, Nadine en Jonathan, 
anderen schrijven iedere dag een 
dagboekmailtje (zie hieronder). Zo weten 
wij een beetje hoe het met iedereen gaat. 
En natuurlijk proberen we iedere dag te 
videobellen. Op die manier maken we er 
het beste van! 
 
Gabriel, Afra, Frederique, Jazley en 
meester Ifor maken een vlog waarin ze tips 
geven over het voorkomen van verveling, 
maar ook vertellen wat deze crisis met hen 
doet. Echt heel gaaf! De kinderen worden 
er zo creatief van.  
 
Djenna, Cherantha, Hailey, Ramona en 
Kate zijn heel trouw in het schrijven in hun 
dagboek. Het geeft een goed beeld geven 
van het hoe het met de kinderen gaat: 
 
"Het is begonnen in Chinese stad Wuhan. 
Daarna naar andere landen tot het ook in 
Nederland kwam, nu is het hier zo erg dat 
we binnen moeten blijven." 
"Ik heb zo'n gevoel dat we nu in een soort 
lock-down zitten, ik ben niet gewend om zo 
kort naar buiten te gaan en zo lang thuis 
blijven." 
"Het concentreren op mijn huiswerk vind ik 
soms lastig maar ik word geholpen 
daarmee. En als ik het niet snap reken ik 
het uit op een blaadje of ik vraag of iemand 
mij wil helpen." 
 

Groep 7  Groep 8 
 
De afgelopen twee weken waren raar, 
boeiend, leerzaam en zeer uitzonderlijk. 
Leraren zijn in een sneltreinvaart digitaal 
geworden, leerlingen van heel 

 
We hebben alweer drie weken 
thuisonderwijs achter de rug. Groep 8 heeft 
hartstikke hard gewerkt aan rekenen en 
taal, maar ook aan creatieve opdrachten! 
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Nederlandkunnen online opdrachten 
maken. Ongelofelijk veel leerstof is online 
door methode makers aangeboden. 
Kinderen in Nederland hebben laten zien 
hoe veel energie ze hebben, hoe flexibel ze 
zijn en hebben duidelijk gemaakt dat school 
essentieel is om optimaal te leren. Ze 
missen elkaar, ze missen het les krijgen, ze 
missen de humor, de structuur en de 
dagelijkse uitdaging. Tegelijkertijd zag je 
ongelofelijke creativiteit ontstaan. 
 

 

Zo hebben de kinderen een kwartetspel 
gemaakt met werkwoorden en moesten ze 
dagverslagen schrijven. 
 
 
Verder hebben we twee keer in de week 
een contactmoment met alle kinderen 
d.m.v. videobellen. We kletsen op deze 
momenten bij over hoe het met ons gaat, 
we bespreken de weekplanning, we 
evalueren het huiswerk en lossen soms 
zelfs een raadsel op. Het is leuk om elkaar 
via videobellen te kunnen zien maar niets is 
zo fijn als elkaar in het echt zien. Wij als 
groep 8 hopen dan ook dat we snel weer 
naar school kunnen en dat we weer samen 
kunnen werken en spelen. 
 

 

  


