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Beste ouders en verzorgers, 
Normaal gesproken verschijnt het Elzenblad op de eerste dag van          
een schoolvakantie met een overzicht van alle activiteiten, die op          
school of daarbuiten hebben plaatsgevonden. Nu alles zich deze         
themaperiode rond jullie eigen keukentafel afspeelt, zou dat deze         
keer een wat karige bedoening worden. Vandaar, dat we hebben          
gekozen voor een paaseditie onder de noemer ‘Samen uit, samen          
thuis!’ Of het nu gaat om kunst, cultuur of wetenschap, kinderen op             
Elzenhagen gaan regelmatig naar een culturele instellingen in        
Amsterdam. Keuze te over! Met dit Elzenblad slaan we 2 vliegen in            
één klap: jullie kinderen kunnen als gids dienen en ondanks, dat alles            
dicht is, kan iedereen tijdens dit paasweekend nu toch een leuke           
activiteit plannen. Kortom: tik eerst een eitje, klik dan een uitje! 
 

Vrolijk Pasen :-) 

 



 

PaasUitjes  
Knutselkunst 

- OBA voor kinderen - Lekker luisteren én lezen 

- Gangmakers voor thuis - Knutselkunst 

- Noordje! - Onze partner voor knutselen en taal! 
 

Musea 

Thuismuseum: kijken, kijken, niet lopen  
Virtuele rondleiding: kies uit onder andere uit 

Museum Amsterdam, Joods Historisch Museum of de Hermitage  

 
Musea met doe activiteiten voor kinderen 

- Anne Frank - Voor groep 7 en 8 

- Foam - At home 

- Muiderslot - Wie opent het slot op het slot? 

- Nemo - Proefjes doen 

- Rijksmuseum - Voor families en kinderen 

- Rijksmuseum - Rondleiding door de eregalerij 

- Rijksmuseum voor Oudheden (Leiden) 
Drop het ‘Street View-mensje’ rechtsonder in het museum en loop rond! 

- Scheepvaartmuseum - Schip Ahoy!  

- Zaanse Schans 

 
Je eigen familiemuseum! 

- Wat is jullie erfgoed? - Maak van je huis een eigen museum 
 

Muziek en dans 

- MEMO - Muziek voor klein en groot (Klik, tik en luister door) 

- Beatboxen met Kevin 

- Dansles van Charli D’Amelio (Engels) 
 

Natuur 

- Keukenhof - Samen in de keuken naar buiten  

- Artis - Op pad met de dierenverzorger 

 

Theater 

- Toneelmakerij - Gratis (kinder)voorstellingen tuis via Theaterflix 
  

 

https://www.oba.nl/actueel/Online/online-aanbod-voor-jeugd-en-jongeren.html?utm_source=EN&utm_medium=email&utm_campaign=OBA%20School%20tips%20leerkrachten&_cldee=YW5ub0BhYmJzLWVsemVuaGFnZW4ubmw%3d&recipientid=contact-758105c1888de71180ce00155d00b00e-8266740c0a004d318953c7142d5b67b8&esid=18c313c2-536f-ea11-80e5-00155d00b32d
https://www.thebeach.nu/nl/page/7017/gangmakers-online?fbclid=IwAR1jnpQOi_jNu-JwJbobVxSjXP9lHKhfLal-qX3rv2NDl7gjWBqks6mgEqI
https://noordje.nl/thuis/
https://noordje.nl/thuis/
https://thuismuseum.mydailyshotofculture.com/rondleidingen/
https://www.annefrank.org/nl/museum/museum-gesloten/anne-frank-huis-komt-naar-je-toe/
https://www.foam.org/nl/museum/foamathome
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/het-scheepvaartmuseum-ligt-voor-pampus/aan-de-bak-met-de-kinderen
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-meesterwerken
https://www.google.nl/maps/place/Rijksmuseum+van+Oudheden/@52.1584668,4.4837091,17z/data=!3m2!4b1!5s0x47c5c6f265795bb1:0xc292dcff043c6df0!4m5!3m4!1s0x47c5c6f26ecc57fd:0x7c59dd4e1d8e50b1!8m2!3d52.1584668!4d4.4858978?hl=nl
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/het-scheepvaartmuseum-ligt-voor-pampus/aan-de-bak-met-de-kinderen
https://zaansmuseum.nl/thuismuseum/?_ga=2.206425946.898741784.1584960195-1919279438.1584960195&_gac=1.57236184.1584960411.CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6AgJ345WVKmI9ALk2_fNm44vYoHWe-GSBSoyQq97Y-ipMScnS9w7WrxoCL-oQAvD_BwE
https://www.dropbox.com/s/kgtgmilvq5m4itw/Tips%20voor%20erfgoedles%20online.pdf?dl=0
https://memothuis.nl/600/#/welcome
https://www.youtube.com/watch?v=jmXpv_aV3j4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yr20DDoelxs
https://keukenhof.nl/nl/keukenhof-virtueel-open/
https://www.facebook.com/Artis/
https://tflix.nl/


 

Thuis (in Amsterdam) 

Amsterdam 
- Kleurplaten van Amsterdam (ook voor volwassenen) 

Bar Bukowski Oosterpark 

Bar Kaufman Sumatrastraat 

Java eiland Lamonggracht 

Grachtenfoto Bloemgracht 

Graffiti Heesterveld 

Reguliersgracht 

 
- Quizzen - Wat weten jullie van Amsterdam! 

De Grote Amsterdam Quiz 

Quest: Hoe goed is jouw Amsterdam? 

Alle-tests.nl: Amsterdam Quiz 

de Iamsterdam Buurtenquiz 

 
Amsterdam Noord 

- NDSM werf - Even hangen bij Pllek! 

- Eye - Van binnen en buiten 
 

Column 

Kenneth Grasmeijer - School ‘Lockdown; een kans of een bedreiging? 
Wat leven we in een vreemde wereld!       
We dachten alles zo goed voor elkaar te        
hebben en vervolgens klapt alles in      
elkaar. Het ene land na het andere gaat        
in ‘lockdown’ en ook Nederland belandt      
in de grootste crisis sinds de Tweede       
Wereldoorlog. De scholen zijn gesloten,     
evenals restaurants, kappers en heel     
veel winkels. Parken en stranden worden      
bij mooi weer ‘gecontroleerd’ en     
iedereen moet voldoende afstand    
houden. Veel mensen worden ernstig     
ziek (of overlijden zelfs). De ouderen en       
zwakkeren moeten worden beschermd.    
De economie gaat op slot.  

 

                                                            Dat is de realiteit van nu. 
 

 

https://www.iamsterdam.com/media/typically-dutch/amsterdamse-spellen/kleurplaat-bar-bukowski-oosterpark-koen-smilde.png?la=nl
https://www.iamsterdam.com/media/typically-dutch/amsterdamse-spellen/kleurplaat-bar-kaufman-sumatrastraat-koen-smilde.png?la=nl
https://www.iamsterdam.com/media/typically-dutch/amsterdamse-spellen/kleurplaat-architecture-at-java-eilandkoen-smilde.png?la=nl
https://www.iamsterdam.com/media/typically-dutch/amsterdamse-spellen/kleurplaat-grachten-koen-smilde.png?la=nl
https://www.iamsterdam.com/media/typically-dutch/amsterdamse-spellen/kleurplaat-graffiti-at-heesterveld--koen-smilde.png?la=nl
https://www.iamsterdam.com/media/typically-dutch/amsterdamse-spellen/kleurplaat-reguliersgracht-koen-smilde.png?la=nl
https://onsamsterdam.nl/de-vragen-antwoorden-en-definitieve-uitslag-van-de-grote-amsterdam-quiz
https://tests.quest.nl/taal/hoe-goed-jouw-amsterdams
https://www.alle-tests.nl/quiz31/quiz/1535744441/Amsterdam-quiz
https://www.iamsterdam.com/nl/in-en-om-amsterdam/buurtenquiz
http://pllek.mooren.tv:9090/
https://thuismuseum.mydailyshotofculture.com/eye-filmmuseum/


 

Iedereen werkt zoveel mogelijk thuis. Kinderen krijgen onderwijs op         
afstand en (bijna) alles gaat nu digitaal. We moeten enorm wennen           
aan deze nieuwe manier van leven. En het beroerde is, dat wij niet             
weten hoe lang dit nog gaat duren. En dan blijkt dat heel veel             
leerkrachten ook ouders zijn van één of meerdere zonen of dochters.           
Ook zij worstelen met dezelfde vraagstukken als jullie: hoe organiseer          
ik alles? Maar de dagen gaan voorbij en een nieuwe dag breekt aan.             
En voor we het weten staat het paasweekend voor de boeg of start             
de meivakantie.  
 

Toch is het verbazingwekkend om te zien hoe het toch veelal           
traditionele onderwijs kan evolueren naar een nieuw tijdperk met         
nieuwe mogelijkheden. In één dag tijd is het overgrote deel van het            
basisonderwijs de digitale revolutie aangegaan en wordt er iedere         
dag meer bijgeleerd over nieuwe digitale mogelijkheden. De boeken         
en schriften worden terzijde geschoven en al het leerwerk vindt online           
plaats. Dit geeft voor kinderen naast knelpunten ook heel veel          
voordelen. 
 

We spreken steeds over het ‘eigenaarschap van kinderen’ vergroten         
en volgens mij begint dat bij kinderen ruimte geven om te leren en te              
ontwikkelen. Ineens is dat mogelijk. Leerkrachten zetten werk klaar en          
dragen belangrijke ingrediënten voor het leren aan. De kinderen         
maken het werk op hun tijdstip en in hun eigen tempo. Daarnaast is er              
zoveel te ontdekken voor kinderen; heel veel websites zijn         
toegankelijk voor hen gemaakt. Dit zijn elementen in het leren, die we            
straks niet zomaar weer uit moeten wissen. 
 

Wat zeker overeind blijft staan is het belang interactie, samenwerken          
en leren van en met elkaar en in elkaars nabijheid. Het leren samen             
spelen, samen delen, iets voor de ander doen, het sociale aspect.           
Uiteindelijk willen wij dat kinderen als totale mensen opgroeien met          
alle facetten van het leven. 
 

Kortom, als straks (en we weten nog niet wanneer) de schooldeuren           
weer open gaan, moeten we verder op de weg die nu is ingeslagen.             
Met de kinderen voorop en de leerkracht volgend; soms sturend en           
begeleidend. We moeten er alleen op letten niet de kracht en de            
pluspunten van het ‘ouderwetse’ onderwijs zomaar overboord te        
zetten. Kortom, we hebben genoeg om over na te denken! 
 

Fijn paasweekend allemaal! 
 
 

 



 

OVERIGE ZAKEN 
 

Naschools 
We zullen niet te ver op de zaken        

vooruitlopen, maar het lijkt erop,     

dat de lessen ‘Smashball’ voor     

groep 5 & 6 de laatste naschoolse       

cursus van dit schooljaar geweest     

is. In geval er nog wijkactiviteiten      

na de meivakntie worden opgezet,     

laten wij u dat natuurlijk weten! 

 

Hoog bezoek! 
Het lijkt al weer lang geleden en       

bijna vergeten, maar een maand     

geleden mochten wij de wethouder     

van onderwijs in Amsterdam op     

school welkom heten. Zij kwam zich      

ter plekke op de hoogte stellen van       

onder ander ons tekort aan buiten-      

speelruimte, vragen naar onze    

ervaringen met het leerkrachten tekort en de parkeerproblematiek.        

Bovendien was zij zeer geïnteresseerd in de visie van de school en het             

onderwijsconcept met onze manier van thematisch werken. Zij was         

erg geschrokken van hoe dicht de nieuwe woonblokken bij de school           

stonden en vol lof over de manier, waarop de visie en het            

onderwijsconcept al meteen in de hal zichtbaar zijn. Ze had nog niet            

eerder zo mooi op een andere basisschool in Amsterdam gezien! 

 

Tot slot 
Om met onze premier te spreken: ‘Blijf gezond en wes een beetje lief             

voo relkaar’. Fijne Pasen!  

 


