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Bericht vanuit de directie 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Wie had dat verwacht, alle scholen in Nederland dicht. Iets wat we allemaal nog niet eerder hebben 

meegemaakt. Daarom ben ik enorm trots op hoe we dat met elkaar (ouders, leerlingen en team) op dit 

moment aanpakken. 

Zoals jullie kunnen zien, is de agenda hierboven helemaal leeg. Net als de klaslokalen en het schoolplein…. 

Wat een vreemde situatie! Tot 6 april zijn alle scholen in Nederland gesloten. Begin deze week hopen we 

hier vanuit de regering meer over te horen. Met dit aangepaste schoolbulletin wil ik jullie op de hoogte 

brengen van wat er allemaal is gebeurd op school en wat er op dit moment speelt. 

 

Maandagochtend 16 maart zijn we als team, na een gezamenlijk overleg, direct aan de slag gegaan om te 

zorgen dat ‘onze’ kinderen thuis aan het werk kunnen. De leerkrachten hebben samen het werk voor de 

leerlingen klaargemaakt en ze hebben elkaar goed geholpen met ideeën voor thuis. Binnen twee dagen 

konden alle kinderen thuis aan het werk. 

Dinsdag 17 maart was het prachtig weer en lagen alle pakketjes voor de groepen 3 t/m 8 klaar om opgehaald 

te worden. We hebben die ochtend bijna alle kinderen even gezien en gesproken. Dit was erg fijn, aangezien 

we elkaar voor langere tijd niet in het echt kunnen zien en spreken. Gelukkig hebben de leerkrachten ook 

nagedacht over het houden van contact met thuis. Elke week wordt er nu gebeld met de kinderen en is er 

soms dagelijks contact via de app of mail. We zijn erg trots op de kinderen. Zij pakken het heel goed op en 

werken gewoon keihard door.  

 

Inmiddels is de school al twee weken dicht en hebben we met ons team een manier gevonden om ons 

onderwijs op afstand te kunnen vormgeven. Hierin moeten we natuurlijk op korte termijn heel veel leren en 

leren we elke dag weer nieuwe dingen bij. Net zoals jullie kinderen. Het is soms even zoeken, want als 

leerkracht moet je in korte tijd enorm ICT-vaardig worden en misschien u als ouder ook wel. 

 

Elke dag zijn er een paar leerkrachten op school, om enkele leerlingen op te vangen en om te zorgen dat de 

school bereikbaar is voor vragen van ouders en kinderen. Er worden dus heel veel leerlingen of thuis of 

ergens anders opgevangen! En dan zit je als ouder en kind opeens thuis, met het hele gezin aan het werk. 

Echt bijzonder hoe het allemaal loopt en hoe iedereen zich inzet! 
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U heeft als ouder vast ook zorgen en je moet met elkaar zoeken naar een 

nieuw ritme. Wees vooral niet te streng voor jezelf. Het is heel ingewikkeld 

om opeens op een andere manier invulling te moeten geven aan de dag. 

En het is vast een enorme uitdaging om alle ballen in de lucht te houden. 

De kinderen helpen met huiswerk, zelf werken, het huishouden runnen. We 

kunnen alleen maar benadrukken hoe belangrijk het is om goed voor jezelf 

en je kind(eren) te zorgen. Probeer ook te genieten van de tijd die jullie nu 

samen hebben. Dus maak, naast het schoolwerk, ook vooral tijd voor leuke 

dingen met elkaar. Koekjes bakken, spelletjes doen, wandelen, zingen…… 

wat er ook bij je past.  

 

We krijgen veel positieve berichten van ouders en kinderen en dat is fijn 

om te lezen! Als er iets is, of als er vragen zijn, neem dan zo snel mogelijk 

contact met ons op! Hieronder vindt u nog een aantal praktische zaken die 

mogelijk van belang zijn. 

 

Ik wens jullie allemaal nog heel veel succes en hopelijk een goede 

gezondheid. 

 

Mede namens het team een hartelijke groet, 

 

Tamara Blijdestein 

 

Wist u dat? 

- Wij als team digitaal met elkaar overleggen via Teams of whatsapp. 

- Wij veel leuke foto’s en filmpjes ontvangen van hoe de kinderen thuis bezig zijn. 

- We ontzettend trots zijn op hoe jullie als ouders je best doen om de kinderen goed te begeleiden met het 

huiswerk. 

- We ook onwijs trots zijn op de kinderen (en we ze missen)! 

 

Ziek? 

We vinden het heel fijn als we op de hoogte zijn als er kinderen ziek zijn en daardoor bijvoorbeeld niet aan 

hun werk toe komen. Mocht uw zoon of dochter ziek zijn, geef dit dan even door aan de eigen leerkracht. 

Dit kan het beste rechtstreeks via de mail naar de leerkracht. Ook als er een andere reden is waardoor het 

thuiswerken niet lukt horen we dat graag. 

 

Cito- eindtoets 

Jullie hebben het vast al op het nieuws gehoord, dit jaar gaat de eindcito voor de schoolverlaters niet door! 

Uiteraard doen we er in overleg met elkaar alles aan om de kinderen een zo goed mogelijke overgang te 

geven naar de middelbare school, ook zonder eindtoets. 

 

Uitjes en kampen 

Welke uitjes en kampen er de komende maanden wel of niet doorgaan hangt af van de maatregelen die 

vanuit de regering en het bestuur worden getroffen. We houden u hiervan op de hoogte. 
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