
 
 

Dorne 10 mei 2020 

 

 

Beste kornuitjes, 

 

Sinds 15 maart hebben we elkaar veel minder in het écht 

gezien. De juffen geven jullie les via de computer en de 

vriendjes van de klas zie je alleen nog maar in “de digitale 

meet.” 

 

Dat betekent dat jullie hèèèèl veel op schermpjes hebben zitten kijken. Dat moest en kon niet anders, maar 

soms is het ook goed om eens even op een andere manier te leren. 

Omdat we niet allemaal tegelijk op school kunnen zijn hebben we iets anders bedacht. 

 

De leerkrachten hebben speurtochten uitgewerkt. Een wandeltocht speciaal voor de kleuters met “keitoffe” 

opdrachten en een wandeltocht én fietstocht voor de leerlingen van de lagere school.  

 

Onderweg kom je allemaal opdrachten tegen. Die moet je natuurlijk maken, we blijven immers juffen en 

meesters.  

Als je een aantal opdrachten hebt gedaan, dan vind je een groene emmer. Soms moet je die wel even 

zoeken. Op de binnenkant van het deksel staan de antwoorden van de vragen en opdrachten die je 

gemaakt hebt. 

Omdat iedereen nu veel beter zijn of haar eigen werk kan nakijken, vertrouwen wij erop dat je eerlijk speelt 

… Heb je de antwoorden goed dan mag je jezelf belonen met 1 gekleurde steen. Ook hier vragen we om 

fairplay: het is namelijk de bedoeling dat elk gezin van de lagere school leerlingen in totaal 6 gekleurde 

stenen verzamelt. 

De kleuters verzamelen per gezin ook 6 gekleurde stenen. Heb je dus als lagere school leerling een 

kleuterbroertje of zusje, dan heb je geluk, jullie verzamelen totaal 12 stenen. 

Waarvoor? Dat lees je verder in deze brief. 

 

De opdrachten zijn soms opgedeeld in niveaus, iemand van het 6de leerjaar kan andere dingen dan 

iemand van het 3de. Natuurlijk mag je de uitdaging aangaan en ook moeilijkere opdrachten maken. Dat 

zien we graag! 

 

We vinden het niet verstandig als jullie alleen op pad gaan, dus vraag altijd of een van je ouders meegaat. 

Voor hen is het trouwens ook goed om eens de benen te strekken of een fietstochtje te maken.  

 

De speurtochten zetten we uit van 10 mei tot en met 31 mei. Daarna halen we de materialen weer weg.  

 

 

Omdat we in Coronatijd leven moeten we wel wat afspraken naleven. 

 

1. Je gaat alleen met leden van je eigen gezin op pad 

2. Er is altijd een ouder bij 

3. We respecteren de afspraken rond social distancing 

4. Na afloop van de speurtocht was je heel grondig je handen 

5. Je mag meerdere tochten maken, maar je verzamelt maximaal 6 stenen per gezin. 

 

 



 
 

Bloemenweelde 

Wat is dat met die stenen, vraag je je af. Dat gaan we nu vertellen. 

Op onderstaande foto zie je prachtige bloemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze bloemenweelde lag ineens voor de deur van school! Maar hoe leuk zou het zijn als we deze bloemen 

verspreiden over de (voor)tuinen van Dorne!  

De bloemen bestaan uit 6 gekleurde stenen zoals je ziet. Wij hebben ze kleur bij kleur gelegd maar als jij 

het anders wilt is dat ook goed.  

Dus jij gaat met je gezin een van de tochten doen en verzamelt dan 6 stenen. Die leg je in de vorm van een 

bloem in jullie tuin en daarvan post je een foto op facebook: Basisschool Kornuit.  Dan kan iedereen zien 

dat wij  KEItoffe en zillige school zijn! 

 

O ja, deze tochten zijn alleen bedoeld voor leerlingen van De Kornuit. Het is niet de bedoeling dat we 

massaal de paden op en de lanen in gaan. Dat begrijp je wel.  

Daarom hebben we de materialen voor de speurtochten gedeeld via de Classroom of voor de kleuters via 

de blog. 

Wij van de Kornuit, weten wat burgerzin is en nemen onze verantwoordelijkheid! Dat is een zin met grote 

mensenwoorden, die ook begrepen wordt door kleinere mensen. 

Het zou jammer zijn als we de tochten eerder moeten stopzetten omdat we de Corona-afspraken niet 

naleven. Toch? 

 

 

Heb je vragen of opmerkingen? Post die in de classroom, dan kunnen we daarop reageren. 

Hopelijk vinden jullie dit leuke en leerzame speurtochten. Dus pomp je fietsbanden op of doe je 

wandelschoenen aan en trek er op uit! 

 

Heel veel plezier!  

 

De leerkrachten van De Kornuit 

 

 

P.S. Maak foto’s van de KEItoffe bloem in je tuin en je andere kunstwerken en avonturen onderweg en post 

die op onze facebook.   


