Gedicht
Afgelopen maandag begonnen we als team met het volgende gedicht:
Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er is paniekaankoop.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.
Maar
Ze vertellen dat ze in Wuhan na zoveel jaren lawaai weer de vogels kunnen horen zingen.
Dat de lucht na een paar weken rust
niet langer dik met dampen is
maar helder en blauw.
Ze vertellen dat ze in de straten van Assisi mensen horen zingen, voor elkaar en hun ramen openhouden
zodat degenen die alleen zijn
de geluiden van familie om hen heen kunnen horen.
Ze vertellen dat een hotel in het westen van Ierland gratis maaltijden bieden en bezorgen aan huis.
En vandaag was een jonge vrouw die ik ken bezig met het verspreiden van flyers met haar nummer door de
buurt zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.
En kerken, synagogen, moskeeën en tempels bereiden zich voor om mensen te verwelkomen
en onderdak te bieden aan daklozen, zieken en vermoeiden.
Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier
naar hun buren en over de hele wereld worden mensen
wakker met een nieuwe realiteit.
Hoe groot we echt zijn.
Op hoe weinig controle we echt hebben
Over wat er ECHT toe doet,
Liefde en van elkaar houden.
Dus we bidden en we herinneren ons dat:
Ja, er is angst
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er is paniekaankoop

maar er hoeft geen gemeenheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn
Ja, er is zelfs dood
maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.
Wees bewust van de keuzes die je maakt om nu te leven.
Adem vandaag.
Luister achter de geluiden van je paniek
en hoor de vogels zingen weer!
De lucht klaart op!
De lente komt eraan!
En we zijn altijd omgeven door liefde!
Open de ramen van je ziel!
En hoewel je misschien niet
de lege straten kan aanraken:
Zing!
Geschreven door © Richard Hendrick (Brother Richard)

Bizarre tijden
De scholen dicht en alle kinderen thuis, wie had dat 1,5 week geleden gedacht…. Het
is een rare situatie voor iedereen.
Een aantal collega’s zit met milde gezondheidsklachten uit voorzorg verplicht thuis.
Anderen zijn deels op school, maar werken voornamelijk vanuit huis.
Onze ict-ers zijn druk met het beantwoorden van vragen
rondom het inloggen van de leerlingen in Basispoort.
Via Social Schools houden we contact met u.
In de bovenbouwgroepen werken ze o.a. ook met Google
Classroom.
Verder zijn we ons aan het oriënteren om ook (m.n. voor
de bovenbouw) met beeld en geluid contact met
leerlingen te hebben via speciale programma’s.
We doen wat we kunnen.
We beseffen ons ook dat u als ouder(s)/verzorger(s) voor extra werk komt te staan
nu de kinderen thuis werk moeten maken.
Uw eigen werkzaamheden thuis of van werk en tegelijkertijd ook uw kind(eren)
helpen is soms een uitdaging. We wensen iedereen hier sterkte mee!
Door te klikken op de onderstaande link kunt u opmerkingen en waarderingen
geven over hoe deze eerste week is verlopen.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DmYr44hUUUOJmjV7x0HHP7lfWJ21bOBNqCjZDjfwCApUQ0lUVkdRM
k42TVVUU1hTU1NUS1BVWTJJSyQlQCN0PWcu

Uw kind, ons kind!

Groene schoolplein
Ons groene schoolplein is op dit moment helaas nog iets te ‘zwart’. De grond op het
bovenbouwplein is te nat en het water kan daar niet goed weg. Hovenier Bouw gaat
daar a.s. maandag een infiltratie maken waardoor het water beter weg kan lopen.
Daarna wordt het gras opnieuw ingezaaid.
Daarnaast wordt op de ‘kleuterberg’ ook gras gezaaid en nieuwe aanplant gepoot.
Dat is nu een goed moment, omdat er
geen kinderen op school zijn.
Als de school op 6 april eventueel weer
open gaat, gaan we proberen te kinderen
een maandje te weren van de berg en het
stuk op het bovenbouwplein. Op die
manier kunnen we ook de meivakantie
meepakken als rustmoment voor alle
nieuwe aanplant en het opkomend gras.
Klaas en Henk hebben afgelopen maandag
een mooie wilgenhut op het schoolplein
gemaakt.
Voor het onderhoud aan het plein zijn we op zoek naar (groot)ouders die 1 keer per
maand samen met Klaas het groene schoolplein willen onderhouden. U kunt zich
aanmelden bij Ben Hiemstra: directie.on@pcogv.nl.

Uw kind, ons kind!

