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Verlenging lockdown
Er wordt in de berichtgeving al gesproken over verlenging van de lockdown periode. Mocht er
morgen in de persconferentie besloten worden om de scholen nog langer dicht te laten dan
kunnen ouders/verzorgers met een cruciaal beroep weer een beroep doen op de noodopvang op
school. Hiervoor ontvangt u dan een mail met een link om uw kind voor de noodopvang aan te
melden.
Digitaal onderwijs
Samen met de lockdown is ook de tweede periode van digitaal onderwijs geven gestart. Wij zijn blij
dat wij alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben kunnen voorzien van een eigen device zodat dat in
ieder geval geen belemmering hoeft te zijn voor het volgen van de online lessen.
Onze medewerkers doen hun uiterste best om het online onderwijs zo goed mogelijk te laten
verlopen en daarnaast ook nog de leerlingen te begeleiden die naar de noodopvang komen.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben over het digitale onderwijs of eventuele tips hebben, dan
kunt u die mailen naar Antoinet Sommers (antoinet.sommers@inos.nl).
Aanmelden broertjes en zusjes.
Graag willen wij weten hoeveel kinderen er naar onze school gaan komen. Daarom willen wij u
vragen uw zoon of dochter ruim voor hun vierde verjaardag bij ons aan te melden. Vanaf 3 jaar
kunnen kinderen bij ons worden aangemeld. Een inschrijfformulier kunt u vragen bij de
administratie van de school of per e-mail: kbsdespoorzoeker_info@inos.nl.

Kinderboekenambassadeurs
Het is alweer even geleden dat Saar, Jip, Tom, Iris, Kick en Marijn mee mochten naar de
Kinderboekentuin om een boek uit te kiezen en daar een recensie over te schrijven.
Hieronder de recensie van Iris.

De Eindeling opgejaagd
Samenvatting: Byx woont met zijn roedel Darienen in een
grot. Darienen zijn een soort hond, maar daar willen ze niet mee
vergeleken worden. Ze kunnen namelijk beter ruiken, ze hebben
zweefvliezen ze kunnen dus niet vliegen maar zweven. Ze
hebben ook duimen. En ze hebben een super zachte vacht. Byx
wil meer weten en zien van de aarde dus gaat hij op pad. Hij
denkt:”Ik ga straks wel weer terug”. Maar als hij terugkomt, dat
wil je niet weten… Terwijl hij aan het wandelen en genieten is,
hoort hij iemand roepen om hulp. Het is Tobbel, maar dat weet
hij dan nog niet. Byx gaat er meteen op af, redt de Wobyk (een
Wobyk is een soort Konijn maar dan met veel grotere oren, ze
hebben ook een blauw,grijze vacht) en vraagt naar zijn naam.
Maar dan worden ze opgejaagd door de soldaten van Murdano
en Byx rent zo snel als zijn poten hem kunnen dragen met
Tobbel weg. Tobbel kan niet mee naar binnen in de grot want

dan eten de broers en zussen van Byx Tobbel op. Tobbel wil niks anders. Het is namelijk
de wobyxcode om als iemand jouw leven heeft gered, dan moet je zijn leven 4x redden.
Byx neemt Tobbel toch mee. Hij ruikt mensen! Als hij gaat kijken, ziet hij heel zijn roedel
dood op de grond liggen. Hij denkt: “Ik heb de soldaten naar onze roedel geleid”. Op dat
moment wordt er een pijl in haar zij geschoten. Hij wordt meegenomen door een mens.
Op dat moment lijkt het nog een jongen te zijn. Later komt hij erachter dat de jongen een
meisje is. Ze heet Khara. Ze gaan samen met Tobbel uiteraard op pad.

Mening: Ik vind het super leuk en ook spannend.

Je bent namelijk altijd benieuwd wat
er daarna gaat gebeuren. Het boek vertelt je dat je best mag geloven in fantasie en
fantasiedieren. Het is even inkomen in dit boek want je komt ineens in het rijk Nedarra.
Een fantasierijk met fantasiedieren waardoor het soms lastig leest. Maar dat is ook juist
heel leuk. Dit boek gaat over Byx, Tobbel en Khara. Byx is een Darienen, Tobbel is een
Wobyk en Khara is een mens.

Schrijver: Ik heb nog nooit een boek van Katherine Applegate gelezen. Het

is wel super

leuk

Illustrator en kaft:

De kaft is super leuk je ziet meteen al een beetje waar het over
gaat. Het is helaas niet geïllustreerd, dat maakt niet veel uit met hoe leuk het is.

Een cijfer een tip en een top: Cijfer: 8,5 want ik vind het wel heel leuk maar het is
niet iets wat ik zomaar van een boekenplank zou pakken. Tip voor de schrijver: je kan er
nog zwart wit plaatjes in doen. Alleen nu kan je je fantasie gebruiken. Top: Het is een heel
realistisch boek.
Iris groep 7B

Welke school kies jij?
Het zijn en blijven rare tijden op dit moment, voor ouders, de leerlingen en
leerkrachten en ook voor onze stad. Hoe gaat 2021 eruit zien? Niemand kan in de
toekomst kijken, maar we hopen snel dat alles weer “normaal” wordt voor zover
het kan in 2021. Helaas geen open dagen dit jaar en hoe moet de jeugd de juiste
studie en school kiezen? Gelukkig heeft ChaTime, enkele jaren geleden, diverse
filmpjes gemaakt over het middelbaar onderwijs en wellicht kunnen uw
leerlingen hier enige informatie van opsteken. In die filmpjes kunnen zij kennis
maken met het gebouw en wordt er verteld waar de school sterk in is en komen
studenten aan het woord over hun bevindingen.
Natuurlijk is het leuk om je toekomstige school te bezoeken, maar ChaTime
hoopt met dit alternatief, filmpjes op YouTube en op www.chatime.nl, een
bijdrage te kunnen leveren aan de schoolkeuze van uw leerlingen.
Succes!
Met vriendelijke groet,
Lidia van Hooijdonk

