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De draad oppakken 
Zo langzamerhand pakken we de draad 
weer op in een andere samenleving 
dan voor de Corona pandemie. 
Voorlopig zal de 1,5 meter-samenleving 
nog wel een feit blijven. 
Maar vanaf 8 juni mogen de 
basisscholen waarschijnlijk weer open 
voor alle kinderen. En vanaf deze week 
schrijf ik ook weer een nieuwsbericht 
voor ouders. 
We hebben nu 2 weken school in halve 
groepen achter de rug. Fijn, dat ouders en kinderen zich zo fantastisch houden aan 
gemaakte afspraken! 
Die afspraken zullen we ook weer moeten maken voor de periode van 8 juni tot de 
start van de zomervakantie. 
Eind deze week komt er een protocol beschikbaar om aan scholen duidelijk te maken 
hoe we precies school mogen en kunnen zijn vanaf 8 juni. 
Dat betekent voor nu, dat we alleen weten dat we mogen starten met alle kinderen 
die elke dag naar school mogen. 
Uiteraard gaan we met onze mr overleggen en het ook met u communiceren.  
 
Hoe het gaat 
Als we terugkijken op de afgelopen tijd, willen we u als ouders (nog eens) een groot 
compliment maken! Wat deed u het goed! We realiseren ons heel goed dat dat 
“thuisonderwijs” niet zomaar iets is. Het vereist inspanning van kinderen, maar ook 
van u als ouders! Het is niet niks om, terwijl je zelf thuis werkt, ook je kind thuis aan 
het werk te hebben / te krijgen… Het lukte ook niet altijd, maar wat zijn er mooie 
dingen gebeurd soms! 
Wat we ook merkten was, dat sommige kinderen het heerlijk vonden om thuis te 
werken, terwijl anderen het niet konden afwachten weer naar school te gaan.  
En leerkrachten? Die hebben na een paar zeer inspannende weken, veel positieve 
ervaringen opgedaan met “thuisonderwijs”. 
Was dan alles positief? Nee, natuurlijk niet! We hebben onze kinderen gemist en 
kinderen misten elkaar. En thuis wilde u die kinderen soms wel achter het behang 
plakken… 
Het is heerlijk om kinderen weer in het echt te ontmoeten, om met elkaar de draad op 
te pakken… Misschien is het meest positieve wel, dat we nu nog meer dan anders 
inzien, hoe fijn school is! 
 



Afspraken 
Even nog de afspraken die we gemaakt hebben en die in ieder geval gelden tot 8 
juni: (We weten nu trouwens al, dat deze afspraken ook van kracht zijn voor de 
periode tot aan de zomervakantie) 

1. Ouders brengen hun kind(eren) zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar 
school. Als het enigszins mogelijk is: laat uw kind alleen naar school gaan. 

2. Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. Berichten voor 
leerkrachten kunnen doorgespeeld worden via mail en/of parro. Voor ouders 
van kleuters geldt, dat ze, voor ze weggaan, even kijken of hun kind goed bij 
de leerkracht is aangekomen. 

3. Kinderen komen niet eerder naar school dan om tien voor half negen. Ze 
spelen voor schooltijd niet rondom school. Na schooltijd gaan alle kinderen 
direct naar huis of naar de opvang. 

4. Kinderen nemen goede hygiëne in acht: na elk toiletbezoek en na elke pauze: 
handen wassen. ‘s Morgens bij binnenkomst in de klas: handen wassen.  

5. Bij “corona-achtige” klachten van het kind of van iemand anders thuis, blijft het 
kind thuis. Als er 24 uur geen klachten meer zijn kan het kind weer naar 
school. 

 
 
Bijbelverhalen 
Thema: Wachten (week 20 t/m 22) Inhoud: Geduld en ongeduld. Passiviteit en actief 
verlangen. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Kracht uit de Hemel (Handelingen 1, 6-11), Vol vuur! (Handelingen 2, 1-13).  
middenbouw: Hemeltje! (Handelingen 1, 1-14), Ongeduldig (Handelingen 2, 1-13); Het geduld 
beloond (Handelingen 2, 14-24 en Handelingen 3, 1-10). 
Bovenbouw: Hemeltje! (Handelingen 1, 1-14), Ongeduldig (Handelingen 2, 1-13); Het geduld 
beloond (Handelingen 2, 14-24 en Handelingen 3, 1-10). 
  
Wat niet door gaat 
Helaas moeten we alle schoolreizen en de schoolkampen annuleren voor dit 
schooljaar! Ook de zomerfair en het afscheid van groep 8 zoals we 
dat gepland hebben komen te vervallen! 
 
Wat wel door gaat 
Het afscheid van groep 8 gaat natuurlijk wel door. De vorm zal 
anders moeten zijn, maar dat we spetterend afscheid gaan nemen 
van de groep die ons aan het eind van dit schooljaar gaat verlaten 
staat als een paal boven water!! 
Natuurlijk gaan ook andere leuke dingen door! We gaan er de 
laatste schoolweken nog flink tegen aan! 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 


