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Beste leerkrachten en ouders,
Het is weer tijd voor de volgende nieuwsbrief. Wie had gedacht dat wij in een
pandemie terecht zouden komen en dat de kinderen zes weken niet naar school en naar de BSA
zouden kunnen?! We hopen, dat jullie allemaal gezond zijn en nu even kunnen uitrusten in de
komende meivakantie.
Planning:
➢ We beginnen niet meteen na de meivakantie met ‘gewone’ BSA-lessen; alle leerlingen
zullen eerst weer moeten wennen aan het nieuwe ritme op hun eigen basisschool.
➢ 14 mei verwachten we alle kinderen tussen 15-16 uur op de eigen BSA-locatie. We geven
dan geen les maar willen alle kinderen een tasje geven met een nieuwe les en een kleine
verrassing. De kinderen kunnen dan ook hun boeken ruilen. We zorgen voor een goede
looproute.
➢ 28 mei Online KAHOOT TOETS (50 woorden) van het thema Wereldsteden (te oefenen
op Quandle!).
➢ 4 juni denken we te kunnen starten met het laatste blok van het BSA-schooljaar met de
hele groep in de les. Tijdens dit laatste blok besteden we dan aandacht aan alle
gemaakte Pecha Kucha’s. U krijgt bericht over welke regels we dan gaan hanteren.
Mocht het kabinet op 20 mei aangeven dat de scholen nog niet volledig open mogen en
dat de basisscholen ook na 1 juni maar gedeeltelijk onderwijs kunnen bieden, dan passen
we bovenstaand plan opnieuw aan.
➢ 25 juni diploma uitreiking voor groep 8
➢ 2 juli schoolreis (nog steeds onder voorbehoud)
Wat hebben we de afgelopen weken gedaan:
De afgelopen 6 weken zíjn we bezig geweest met het thema: ‘Wereldsteden’. De start van dit thema
hebben we gelukkig nog samen kunnen doen. De kinderen hebben een voorbeeld Pecha Kucha
gezien over wereldsteden. De kinderen moeten nu thuis een Pecha Kucha over een wereldstad
maken en iemand kiezen om online mee samen te werken. Ook kregen zij iedere week een leestekst
doorgestuurd over een wereldstad met bijbehorende opdrachten. Als het goed is zijn alle kinderen
nu bezig met het verzamelen van informatie over een zelf gekozen stad en schrijven ze een korte
tekst bij de 20 bijbehorende slides.
Daarnaast heeft iedereen een boekenpitch gemaakt over een boek naar keuze. Wat hebben de
kinderen goed hun best gedaan om anderen te enthousiasmeren voor hun boek! ☺
Alle teksten en opdrachten zijn te vinden op www.bs-tiel.nl.
Tegenwoordig staan wij op deze website onder het kopje Brede School Academie.

Voor nu een fijne meivakantie en tot ziens op 14 mei!

zonnige groeten, juf Evelien, juf Ineke, juf Masha en juf Saskia

