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Vanuit de directie 

De afgelopen weken zijn de meest vreemde en voor sommige gezinnen bij ons op school 
zorgwekkende weken geweest, die we wellicht ooit hebben doorgemaakt. Deze periode is 
nog niet voorbij. We horen van enkele ouders dat het Corona-virus in het gezin of de familie 
is en dat er gezinnen in thuis quarantaine zitten. Wij wensen deze gezinnen heel veel sterkte 
/ beterschap toe! Mocht u in die situatie zitten, wilt u het dan doorgeven aan de leerkracht 
van uw kind, dan houden wij zicht op de ziekte binnen de school. Als er spullen op school 
moeten worden opgehaald, dan willen wij u vragen dit door te geven en te zoeken naar een 
andere oplossing #blijfbinnen.  
Wij communiceren als school niet welke gezinnen er inmiddels te maken hebben met het 
virus. Het is te verwachten dat er ook gezinnen van onze school te maken krijgen met het 
Corona-virus en wij willen de kinderen niet onnodig beangstigen.  
 
Onduidelijk is nog wanneer de scholen weer open kunnen, zou het na de meivakantie zijn, 
wordt het 1 juni of misschien nog later? Voor iedereen een rare situatie. Kijkt u alstublieft 
goed naar uw zoon of dochter. Mocht blijken dat uw kind erg boos, verdrietig of bang is en 
heeft u het gevoel dat u daar hulp bij nodig heeft, neem dan contact op met onze 
schoolmaatschappelijk werkster Fleur Krebbers of het jeugdteam voor hulp of 
ondersteuning. In de bijlage voeg ik nogmaals de brief vanuit het jeugdteam toe. Schroom 
niet om hulp in te roepen als het u als ouder nu niet lukt! 
 
Als school hebben we geprobeerd zo snel mogelijk het onderwijs op afstand zo goed 
mogelijk vorm te geven. We hebben als school keuzes gemaakt in welke lessen we de 
kinderen thuis laten maken, hoe we de instructie vormgeven, hoe we zicht houden op de 
ontwikkeling van het gemaakte werk en hoe de begeleiding op afstand van het individuele 
kind zo goed mogelijk kan plaatsvinden. We proberen zoveel mogelijk het reguliere 
programma aan te houden. In een reguliere schoolsetting past de leerkracht gedurende de 
hele dag het onderwijsprogramma voor kinderen in de klas aan. We willen benadrukken dat 
het belangrijk is dat u goed kijkt naar uw kind. Uit de evaluatie is gebleken dat voor het 
grootste gedeelte van de kinderen het werk goed is, zoals het nu is, dat is heel fijn, we 
hebben besloten de opgestelde programma’s zoveel mogelijk te blijven volgen. Er zijn echter 
ook enkele ouders die aangeven dat het teveel of te weinig is. We willen benadrukken dat 
het absoluut niet de bedoeling is dat kinderen langer bezig zijn dan normaal gesproken met 
hun schoolwerk. Is het werk te veel, dan is er morgen weer een dag! Zeker die kinderen die 
op school veel extra begeleiding krijgen, kunnen nu niet alles zelf met korte, individuele 
instructie op afstand zelfstandig maken, voor deze kinderen is het weekprogramma wellicht 
niet passend. De leerkrachten proberen hier zo goed mogelijk op afstand invulling aan te 
geven. In de weekprogramma’s zijn klassikale instructies, instructiefilmpjes of individuele 
instructies opgenomen. Het is de bedoeling dat kinderen op tijd zijn bij de meets. Daarnaast 
is het belangrijk dat u als ouder een balans vindt in de begeleiding die u aan uw kind kunt 
geven en uw eigen thuiswerk.  
Voor de kinderen is een ritme essentieel. Het volgen van een regulier dagprogramma helpt 
daarbij. Opstaan, schoolwerk maken en vervolgens spelen, waarbij u oog houdt voor het 
sociaal-emotioneel welbevinden van uw kind(eren). 
 
Dikke pluim voor u als ouder(s) / 
verzorger(s), want thuisonderwijs is geen 
eitje!  
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Pasen 
 
Het is een vreemde tijd waarin we leven, 
zoveel mogelijk thuis aan het werk, terwijl we 
op weg zijn naar Pasen. Pasen: het feest 
waaruit we hoop mogen putten. Jezus die 
gekruisigd is om onze zonden te dragen en zijn 
wederopstanding die ons vertelt dat God 
vergevingsgezind is. Door een aantal collega’s 
is er een prachtige paasviering gemaakt, zodat 
we toch het gevoel van samenzijn kunnen 
ervaren in de paastijd. We genieten ieder jaar 
als team, samen met alle kinderen, van een gezamenlijke paasviering in de Ontmoetingskerk. 
We hopen dat u morgen als gezin, met elkaar de paasviering wilt bekijken, waardoor we toch 
met elkaar verbonden zijn! 
 

Noodopvang 
Voor de ouders die werkzaam zijn in een cruciale sector verzorgen wij als school, in 
samenwerking met Kidspalace en Kivido, de noodopvang. Mocht het noodzakelijk voor u als 
ouder zijn dat u in de meivakantie gebruik maakt van de noodopvang, dan verzoek ik u dit 
voor dinsdag 14 april 12.00 uur aan mij door te geven. Ik wil hierbij extra benadrukken dat 
het echt gaat om noodopvang en u als ouder echt niets anders kunt regelen in  de periode 
van maandag 20 april tot en met dinsdag 5 mei.  
 

Zoom 
In enkele groepen waren wij begonnen met Zoom, helaas blijkt de privacy wat twijfel op te 
roepen. Om deze reden hebben we besloten als school te stoppen met het gebruiken van 
Zoom. Al jarenlang zijn wij gebruikers van Google en hebben alle kinderen van de school een 
eigen mailadres. Contact met de leerkracht zal om deze reden alleen nog maar via Google 
Meet plaatsvinden.  
 

Ondanks de periode waar we inzitten, wenst het team van De 
Bouwsteen u goede paasdagen toe! 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=o0pZIxdi250&feature=emb_logo

