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Studiedag 5 februari 

 

Volgende week vrijdag (5 februari) is er i.v.m. de studiedag    

geen noodopvang. De online lessen gaan ook niet door. Alle leerlingen  zijn 
vrijdag 5 februari dus vrij. 

 

HVO in tijden van corona 

Door de lockdown is er even geen HVO. Normaal gesproken zijn we bij HVO 
samen met elkaar diverse morele dilemma's aan het onderzoeken. Wanneer een 

onderwerp van verschillende kanten belicht en doordacht is, maken de leerlingen 

hun eigen keuze door te bepalen welke redenen zij het beste vinden, want 
redelijkheid is één van de centrale uitgangspunten van het humanisme. Hieronder 

enkele voorbeelden van denkbeeldige morele kwesties (voor de bovenbouw). De 
vraag is steeds: 'Wat zou jij doen?' In de HVO-les zouden we dan samen verder 

onderzoeken welke andere humanistische uitgangspunten, zoals vrijheid, 

verbondenheid en gelijkheid, hierbij een rol spelen. 

Stel je bent nogal rijk en je kunt ergens voor veel geld een vaccin kopen in plaats 

van lang op je beurt wachten voor je gratis vaccin. Wat zou jij dan doen? (Hoe zit 
dat met vrijheid, verbondenheid en gelijkheid?).  Stel jij bent eindelijk aan de 

beurt om gevaccineerd te worden, maar 'iemand' vraagt jou om in jouw plaats 

voor te mogen gaan. Wat zou jij dan doen? (Wie zou die 'iemand' eventueel 

kunnen zijn of welke reden zou die 'iemand' moeten hebben?). 

 Stel je staat op het punt om een opleiding te kiezen en je wilt in je latere beroep 
kunnen helpen bij het oplossen van problemen zoals die er zijn tijdens de 

coronacrisis. Wat zou jij dan doen? (Denk bijvoorbeeld aan uitvinder van vaccins, 

zorgmedewerker, politie, iets in de politiek, iets anders…?) 

Ik hoop van ganser harte dat de scholen binnenkort weer veilig open kunnen, 

zodat de kinderen weer samen kunnen leren en spelen. Natuurlijk hoop ik ook dat 

ik dan spoedig weer met HVO aan de slag kan. Vragen en opmerkingen over HVO 
kunnen altijd naar stefangrubben@online.nl. Ik wens iedereen veel wijsheid en 

kracht om de beperkingen van onze vrijheid te kunnen volhouden. Vanuit mijn 
humanistische visie denk ik dat dat zeker moet lukken als we steeds voor ogen 

houden dat verbondenheid nu de boventoon moet voeren. 

Met vriendelijke groeten, 

Stefan Grubben 

docent HVO 

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

 

 

Online gymlessen 

 #IkDoeMee 

Wanneer: Iedere dinsdag en donderdag 

Tijd: 14.30 – 15.00 (inloggen kan vanaf 14.20) 

  
 

Beste ouders / verzorgers en kinderen, 
  

Na twee succesvolle en goed bezochte gymlessen, gaan wij ook aankomende week weer 

dagen per week super leuke online gymlessen aanbieden voor alle kinderen uit de groepen 1 

t/m 8. Deze online gymlessen zullen op dinsdag en donderdag gaan plaatsvinden via 

Microsoft Teams. 

Via deze weg nodigen wij alle kinderen uit om lekker met ons mee te doen! Ook nodigen wij 

jullie als ouders / verzorgers van harte uit om lekker met uw kind mee te doen. Samen 

bewegen is nog veel leuker!! 

Via onderstaande link kunt u deelnemen aan de online gymlessen van aankomende week 

(dinsdag 2 februari en donderdag 4 februari). Wanneer u de link aanklikt wordt u automatisch 

toegelaten tot de online gymlessen. Wellicht moet u nog even inloggen op een leerling-

account of een eigen Teams-account. Wij willen alle kinderen die deelnemen, vriendelijk 

verzoeken om het geluid tijdens de online gymles uit te laten staan. Op deze manier zijn 

Jeroen en Nick goed te verstaan wanneer zij de oefeningen uitleggen. 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZWViZGI2NWYtZWY1Ni00NThmLTkzNzEtNTUxZjM2ZDAzZmVj%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b773b321-c025-4a52-b910-

bf6f75c31a10%22%2c%22Oid%22%3a%2221304785-813c-478e-b5cd-

77b38d626f74%22%7d  
Wat heb je nodig voor dinsdag en donderdag? 

 Laptop / tablet met Microsoft Teams 

 Voldoende bewegingsruimte  

 4 gekleurde blaadjes (rood, groen, geel en blauw) 

 4 WC rollen 

 4 bolletjes sokken 

 4 A4tjes 

 1 boek 

 1 kussen  

 1 stoel 

 1 bal / voetbal 

 1 emmer of grote bak 

 1 opgeblazen ballon 

 Makkelijk zittende kleding waarin je prettig kunt bewegen 
Wij hopen heel veel kinderen en ouders / verzorgers te mogen begroeten tijdens onze 

online gymlessen. Wij hebben er in ieder geval ontzetten veel zin in!! 

Een sportieve groet, 

Jeroen Kornaat en Nick Joosten 
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