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Beste ouders, verzorgers en kinderen, 

 

De afgelopen week is totaal anders verlopen dan we gepland hadden. Het bericht van de               

sluiting van het basisonderwijs kwam als een verrassing. Maandagochtend hielden we met de             

kinderen de laatste adventsviering. Zo maakten we de opmaat naar de kerstviering. Door het              

persbericht werden de voorbereidingen stopgezet en de plannen direct gewijzigd. Dinsdag is            

er hard gewerkt om over te schakelen op OnderWijS op afstand. Aan het einde van de dag                   

gingen de kinderen met een tas vol materialen naar huis en de leerkrachten legden de laatste                

hand aan de programma’s voor de komende dagen. 

Woensdag waren we online en het merendeel van de kinderen kreeg instructie van hun              

meester of juf. Continuïteit van het onderwijs is van groot belang. Dit mogen we kinderen niet                

onthouden. En als het niet op school kan, dan maar thuis. 

 

Maar… dat is makkelijk gezegd. Want hoe regel je dat als ouders? Je hebt je werk, je                 

afspraken. En hoe zorg je ervoor dat iedereen een goede werkplek heeft? We realiseren ons               

dat het voor u geen eenvoudige opgave is. Fijn dat nagenoeg alle kinderen aan de slag zijn en                  

inbellen. Heeft u hulp nodig, schroom niet om ons te benaderen. We denken graag met u                

mee. 

 

We staan met z’n allen voor een uitdaging. Gelukkig, of helaas, hebben we als ouders en als                 

school ervaring met deze manier van thuisonderwijs. Vorige keer is het ons samen gelukt om               

de achterstanden tot een minimum te beperken. Daar gaan we nu weer voor. En wellicht nog                

belangrijker: de gezondheid en het welbevinden van de kinderen. Tijdens de onlinelessen            

wordt door de leerkracht hier aandacht aan besteed. Kijk regelmatig even naar elkaar om,              

help elkaar en zorg goed voor de ander. Dat is ook de kerstgedachte… 

 

Met advent leven we toe naar Kerst, de geboorte van Jezus. God gaf ons licht in het donker.                  

Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven van de hoop op een beter                  

leven, op betere tijden. Dit klinkt morgenochtend ook door tijdens de kerstviering. 

 

Goede dagen toegewenst, namens beide teams, 

 

Gerbert Boor 

Mariët Korteweg 

Bart Scheffer 

 

 

 

 

P.S. Maandag 4 januari starten de online lessen weer. In het weekend worden de weektaken               

verstuurd. 

 

Het volgende SchoolnieuWS ontvangt u op vrijdag 8 januari. 

 

 

GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN! 


