
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de bovenbouw kregen de leerlingen de opdracht een gedicht te maken.  

Hier het gedicht van Joost Guliker (groep 8a) 

 

Corona in het land, 

Wat is er aan de hand? 

 

De minister riep de plicht, 

Alle scholen moeten dicht. 

 

Alle boeken mee naar huis, 

Want we werken verder thuis. 

 

Mijn moeder speelt voor juf, 

Dat is ontzettend suf. 

 

Mijn schoolwerk maak ik met plezier, 

Want daarna mag ik op de PlayStation 4. 

 

Stille week 
Volgende week is het de week voor Pasen. We noemen dat altijd de Stille week. Dat 

krijgt nu ineens een hele andere betekenis. Want wat is het stil op straat, in de 

school en overal. Ongewoon en bizar!  

Hierbij een link naar een moderne vertelling van het paasverhaal getekend door de 

befaamde Zandtovenaar Gert van der Vijver. Hij strooit en schuift met zand, zo 

ontstaat het verhaal over het lijden en de opstanding van Jezus. 

https://www.npostart.nl/pasen-met-de-zandtovenaar/01-04-2018/KN_1697975 

 

 

Update 

De school blijft dus in ieder geval t/m de meivakantie voor de leerlingen gesloten.  

Dat vergt opnieuw de nodige energie bij u thuis als hier op school. Leerkrachten 

hebben in vrij korte tijd inhoud weten te geven aan onderwijs op afstand. Via 

berichten en filmpjes op Social Schools en Google Meet (groepen 7 en 8) krijgen de 

https://www.npostart.nl/pasen-met-de-zandtovenaar/01-04-2018/KN_1697975


 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

leerlingen instructie, maar dit is natuurlijk heel anders dan normaal. We kunnen 

helaas het onderwijs op maat ook veel minder vorm geven dan dat we normaal 

gesproken doen.  

Uit de enquête is gebleken dat u als ouder over het algemeen tevreden bent met de 

wijze waarop we het onderwijs op afstand als school invullen. Er zijn 

ouder(s)/verzorger(s) die meer instructie zouden willen hebben, terwijl andere 

ouder(s)/verzorger(s) de berichten en filmpjes nauwelijks kunnen bijbenen. Dit heeft 

alles te maken met de eigen mogelijkheid om thuis inhoud te geven aan 

afstandsonderwijs en ook ict-kennis. Daarom kiezen we voor de gulden middenweg 

zoals we dat nu doen. 

Toch hopen we dat u er samen met uw kind(eren) in slaagt om vorderingen te 

maken met de hulp van onze leerkrachten op afstand. We hopen echt de leerlingen 

na de meivakantie weer te mogen ontmoeten. 

 

 
 

Personele zaken 
Afgelopen maanden hebben Linda Meeuwissen en Annebeth de Rochemont in het 

zwangerschapsverlof van Marion Kruitbosch in groep 8b gewerkt. Afgelopen week 

hebben we Linda Meeuwissen daarvoor hartelijk bedankt. Omdat Marion nog niet 

helemaal hersteld is, zal Annebeth haar werkzaamheden in deze groep de komende 

maand nog blijven waarnemen. 
 

Oudergeleding MedezeggenschapsRaad 
Hierbij een stukje vanuit de oudergeleding van de MR. We willen even aangeven, hoe 

fijn het is, dat de school zo snel heeft kunnen handelen in deze tijd van het virus. We 

zijn echt positief verrast over hoe snel en inventief de leerkrachten zijn geweest om 

voor elke leerling een lespakketje klaar te maken in zo'n korte tijd. Daarnaast zijn ze 

ook nog zo creatief en inventief om leuke filmpjes te posten, instructies op te nemen 

en kaartjes te sturen. Naast het leerwerk ervaren we, dat de leerkrachten het vooral 

ook belangrijk vinden om contact met ouders en kinderen te onderhouden. Naast 

de mail en Social Schools doen ze dit ook door bijvoorbeeld een belrondje om te 

vragen hoe het thuis gaat. En dat is minstens even belangrijk als het schoolwerk. 
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Het loopt dus allemaal goed, maar natuurlijk is het heel anders dan 'gewoon' naar 

school gaan. De leerkrachten kunnen niet zo door de leerstof gaan, als in de 

'gewone' situatie. In deze situatie kan je, als leerkracht, bijna niet een instructie 

geven over geheel nieuwe leerstof. Toch wordt er in de groepen 7 en 8 al wel iedere 

dag instructie gegeven middels Meet en we weten, dat het MT ook aan het bekijken 

is, wat de mogelijkheden nog zijn voor de overige groepen.  

Verder moet de school ook nog rekening houden met het feit, dat het de ene ouder 

beter lukt om z'n zoon/ dochter te ondersteunen bij het schoolwerk dan de ander. 

Als school moet je daar allemaal mee dealen, omdat anders de verschillen enorm 

uiteen gaan lopen tussen de leerlingen. Maar dat neemt niet weg, dat iedereen 

ongelooflijk z'n best doet en de 'schade' probeert tot het minimum te beperken. 

Daarom bij deze van ons heel veel dank en een groot compliment voor Ben en alle 

leerkrachten!  

 

Welkom nieuwe leerlingen 
Voor Sasha Wallet en Kiki Gijsbertsen is het wel een heel bijzondere start van hun 

schooltijd. Zijn ze eindelijk 4 jaar geworden en dan mogen ze niet eens naar school. 

Dat hadden we zelf natuurlijk ook graag anders gezien. Toch willen we hen hier 

verwelkomen en we hopen dat Sasha en Kiki snel echt naar school mogen gaan. 

 

Korte mededelingen 
• Een deel van onze leerlingen krijgt les in een oud schoolgebouw. Mogelijk 

zouden daar nog loden waterleidingen aanwezig kunnen zijn. Afgelopen week 

zijn alle leidingen door de firma Hartkamp gecontroleerd en er zijn geen 

loden waterleidingen aangetroffen. 

 

 

 
Agenda 
9 t/m 13 april:  Paasweekend  

Deze dagen is er geen schoolwerk, omdat de kinderen normaal gesproken ook vrij 

zouden zijn. 

17 april: Vandaag zouden de Koningsspelen plaatsvinden.  

Er hoeft deze dag dus ook niet voor school gewerkt te worden. 

Vrijdag 24 april:   Start meivakantie  
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Tips van de bibliotheek 

Online verhalenserie geschikt voor kinderen van groep 3 t/m 8 over kinderen in 

quarantaine. 

Iedere dag een nieuwe aflevering van de serie Huisarrest! 

Een spannend verhaal in tien delen, elke dag geschreven én voorgelezen door een 

andere bekende kinderboekenschrijver. 

De afleveringen van ‘Huisarrest’ komen vanaf vandaag tien dagen lang telkens om 

14.00 uur online 

op www.deschoolschrijver.nl/huisarrest en www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest. 

 

                      
 

 

 

http://www.deschoolschrijver.nl/huisarrest
http://www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest
https://www.jeugdbibliotheek.nl/

