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Beste allemaal,  
 
Hier is ie dan, de ‘eerste’ nieuwsbrief het 
projectjaar 2019-2020. Beter laat dan nooit zegt 
men ook wel eens toch? We zijn 2020 
spetterend begonnen en meteen van start 
gegaan met heel veel leuke activiteiten! Ook zijn 
er sinds januari heel veel nieuwe kinderen bij ons 
project gekomen, ontzettend leuk natuurlijk. 
Daarna zijn we plotseling overvallen door het 
Coronavirus dat ons nu allemaal in de ban 
houdt… We hopen dat jullie allemaal gezond 
zijn! Gelukkig zijn er nog wat activiteiten die 
online door gaan, zoals de taalbegeleiding, de 
dansles en het maatjesproject. Hoe dan ook 
hopen we alle deelnemers snel weer weer bij 
onze activiteiten in ‘real-life’ te verwelkomen.  
 
Tot snel allemaal en blijf gezond!  
 
Hartelijke groet,  
Iris 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taalbegeleiding 
door Wendela  

 
Februari is voorbij gevlogen. 
Het was koud en nat. Voetballen op het 
veld was een uitdaging. Maar de 
kinderen stonden na een zoveelste 
sliding op het gladde veld dapper weer 
op. 
In februari verwelkomden wij wederom 
een aantal nieuwe kinderen. Welkom 
allemaal! 
Wij werkten twee maandagen aan het 
thema Indianen. De kinderen kunnen 
jullie alles vertellen over een tipi, een 
hoofdtooi en het opperhoofd etc. Het 
maken van een dromenvanger was een 
groot succes. Met de tong uit de mond 
zaten alle kinderen kraaltjes te rijgen. 
Heel mooi om te zien. 
Ook zongen we onder gitaarbegeleiding 
van meester Andy een zelfgemaakt lied 
over indianen. 
 
Een les over Valentijn kon ik februari 
natruulijk niet ontbreken. We zongen 
onder begeleiding van meester Andy. 
We maakten prachtige Valentijnskaarten 
met glitters. Door het lezen en 
bespreken van het boek 'Kikker is 
verliefd' leerden de kinderen een hoop 
nieuwe woorden.  
 

      
 

 

Excursie voorjaarsvakantie 
Vandaag gingen we op pad naar Rotterdam. Het 
was zeker een zeer geslaagde dag! We vertrokken 
vroeg vanaf de Waterlelie om met het openbaar 
vervoer naar Rotterdam te reizen. Aangekomen 
bij het Wereld Museum bleek de 
kindertentoonstelling een waar paradijs. De 
kinderen konden 8 ‘werelden’ langs gaan en op 
elke afdeling was wat leuks te doen. Zo konden ze 
Braziliaanse carnavalspakken tekenen en laten 
bewegen, kaligrafie schrijven, een stad van lego 
bouwen en de koran reciteren (waar een aantal 
van onze deelnemers erg goed in waren). Daarna 
hebben we lekker gegeten bij het museumcafé en 
hebben een mooie wandeling terug naar 
Rotterdam Centraal gemaakt. Om half 5 waren we 
terug bij de Waterlelie en was iedereen moe maar 
voldaan!  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online taalbegeleiding 
Sinds half maart kunnen de kinderen 
elke week meedoen aan de online 
voorleeslessen van juf Wendela. Zo 
blijven de kids Nederlands praten én 
blijven we met elkaar in contact. De 
kinderen krijgen ook een leuke 
opdracht, zoals op zoek gaan naar 
beren of een kaartenhuis bouwen.  
 
Toch hope we iedereen snel weer in 
het echt te zien, nog even volhouden!  

 
 
 
 

Danslessen met juf Louise 
 

Van dansen word je blij! Een aantal weken 
geleden zijn de danslessen op de 

donderdagmiddag begonnen. Louise geeft elke 
week een leuke dansles waar kinderen ook heel 
goed hun emoties kunnen uiten. Er zijn nog een 

paar plekjes, dus als je dit écht iets voor een 
van kids uit je groep vindt, meldt ze snel aan bij 

Iris via iris@ibce.biz of 06-28144577 
 

Het maatjesproject in coronatijd 
Door Frans en Louise 

 
De maatjes houden wekelijks contact met de jongeren d.m.v. video bellen/telefonisch contact. De 

Coronacrisis en met name de maatregelen van de overheid houden iedereen bezig. De coördinatoren 
hebben op 25-04-2020 via ZOOM een intervisiebijeenkomst met de maatjes gehouden. Ook hier was 
het onderwerp de Coronacrisis en hoe de families hiermee omgaan. Dat was heel verschillend en de 
coördinatoren hebben de maatjes erop gewezen dat zij ook de Nederlandse standpunten kenbaar 

maken aan de jongeren en uitleg geven waarom dat zo is. Ook worden de maatjes gevraagd te 
signaleren op welke manier de jongeren en/of de ouders van de jongeren omgaan met de 

maatregelen t.a.v. het coronavirus. Belangrijk hierin is, dat het bewustzijn van zowel de jongeren als 
die van de maatjes wordt geactiveerd. 

 

mailto:iris@ibce.biz


Foto collage! 
 

                 

                   

                                              

 
Met de klok mee: 

 
- Lunchen op excursie 
- Mama’s knutselen 

ook 
- Wachten op de trein 

- De ‘gang’ van de 
taalbegeleiding 
- Winterthema! 
- Creatief bij de 
taalbegeleiding 

 


