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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Scholen langer gesloten 
Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd 
tot en met dinsdag 28 april. Dit geldt ook voor scholen en kinderopvang. In de week 
vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Scholen 
blijven in ieder geval dicht tot na de door de school aangehouden meivakantie. De 
verlenging van de maatregelen is noodzakelijk om de verspreiding van het 
coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te 
zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet 
voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de 
capaciteit op de intensive-care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen 
dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen 
worden. 
 
 
Betekenis voor het onderwijs 
Het verlengen van de maatregelen vraagt veel van scholen en onderwijspersoneel, 
maar ook van ouders die het eigen thuiswerken vaak combineren met hulp bij het 
afstandsonderwijs van hun kinderen. Het ministerie vertrouwt er echter op dat alle 
schoolleiders en -bestuurders, leraren, ouders en leerlingen samen de schouders er 
onder zetten. Zodat ook de komende weken zo goed als mogelijk afstandsonderwijs 
geboden kan worden. 
 
 
Gevolgen van het verlengen van de maatregelen op de meivakantie en de 
noodopvang 
Ondanks de uitzonderlijke situatie waar we momenteel in verkeren gaat de door de 
school aangehouden meivakantie door. Een tijd waarin kinderen normaal gesproken 
vrije tijd hebben en ook leraren vrij zijn.  
Dit betekent dat wij als school langer thuis-onderwijs zullen organiseren. Het 
betekent ook dat langer uw kind(eren) thuis zult opvangen en hen ook langer zult 
moeten ondersteunen bij de opdrachten die zij krijgen. 
 
Complimenten  
We willen als team onze grote waardering uitspreken voor alle kinderen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) voor hun medewerking en grote flexibiliteit bij het thuiswerken. 
Fijn, dat iedereen zich op deze wijze inzet! 



 
Het team 
Regelmatig heeft het team overleg met elkaar, hoe we het thuisonderwijs het best 
kunnen organiseren. Dit gaat via mail, app en videovergaderingen. Het team zet 
opdrachten klaar, maakt soms pakketten klaar voor de kinderen en geeft feedback 
op het gemaakte werk, waar dat kan. 
 
 
Communicatie 
De leerkrachten willen deze week met ieder kind even bellen, zodat er even 
rechtstreeks contact is tussen kind en leerkracht. 
 
Daarnaast denken we dat het videobellen ook een goede optie zal zijn voor ons 
onderwijs. We willen dit via Teams van microsoft gaan doen. Elk kind – van groep 3 
t/m 8 - krijgt van ons een school-emailadres plus inlogcode. Kinderen kunnen dan 
vooraf vragen stellen, die wij dan via Teams willen beantwoorden. 
 
We willen op woensdag en vrijdag een vragenuurtje via Teams gaan organiseren 
voor de groepen 3 t/m 8.  
Kinderen kunnen dan op dinsdag tot 16.00 u. hun vragen mailen voor de woensdag; 
en op donderdag tot 16.00 u. voor de vrijdag.  
 
U krijgt van ons nog een handleiding met de te nemen stappen. 
 
 
Wat gaat er niet door? 

• De Cito centrale eindtoets voor groep 8 

• Het praktische en theoretisch verkeersexamen 

• Het schoolvoetbaltoernooi op 8 april 

• De algemene ouderavond op 7 april 

• Alle overige activiteiten gepland t/m 28 april 

• Het geplande Schoolkamp voor groep 7 en 8. 
 
Wat gaat er wel door? 

• Goede Vrijdag en Paasmaandag. De kinderen krijgen voor deze dagen geen 
dagtaak. 

• De meivakantie van 27 april t/m 10 mei. De kinderen en de leerkrachten zijn 
dan vrij. Er zijn dan geen dagtaken. 

 
Met vriendelijke groet, 
mede namens het team, 
 
Jan Brouwer 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 



Hieronder vindt u informatie/leuke dingen vanuit de groepen: 
 
Groep 1/2 
 
Even een verslagje vanuit de kleutergroep.  
Zo zaten we nog op school tussen onze brandweermannen en ineens werd de 
school gesloten. Wij (Corry en Monique) stonden op maandagmorgen 16 maart in 
een lege klas pakketjes te maken voor alle kinderen, het was een vreemde 
gewaarwording. Om het brandweerthema toch goed af te kunnen sluiten, hebben we 
een werkboekje gemaakt over de brandweer. Zo hebben we ook taaloefeningetjes, 
passend bij het thema opgezocht die we iedere schooldag via de kleuterapp aan de 
kinderen sturen. Dit zijn bijvoorbeeld rijmoefeningen, korte en lange zinnen 
nazeggen, woordjes hakken en plakken en nog veel meer.  
 
Voor de weken daarna hebben voor iedere week tot aan de meivakantie een 
lenteboekje gemaakt. Ook hebben we een kalender gemaakt. De kinderen kunnen 
nu thuis de dag beginnen net als op school. ‘Welke dag is het vandaag...plak een 
sticker op de juiste dag en weet je het cijfer van de dag’.  
 
Ook hebben we informatieve prentenboeken klaargelegd over allerlei verschillende 
onderwerpen. We hopen dat ouders samen met de kinderen van de boekjes kunnen 
genieten, voorlezen is heel belangrijk en in deze tijd vast ook heel gezellig. 
Dinsdag kwamen alle ouders de pakketjes ophalen en konden we gelukkig nog even 
met de ouders over deze toch best wel onwerkelijke situatie praten. 
 
Ondertussen zijn er ruim twee weken verstreken en weten we dat de situatie 
voorlopig voortduurt. Maar gelukkig hebben we een oplossing gevonden om toch 
contact met elkaar te kunnen houden. Het is heel fijn dat we via whatsapp 
videobellen elkaar kunnen zien en horen, want we missen onze kleuters enorm!!! 
Als we de kinderen bellen worden meegenomen van de trampoline naar de 
schommel, we krijgen een demonstratie pijltjes schieten, zien de hond, de klok, een 
tand eruit, een zus die kan fluiten, een kleuter in een tijgerpak of als kabouter, een 
nieuw t-shirt, het terras wat aangelegd wordt en we horen natuurlijk heel veel 
verhalen. 
We zijn heel blij dat we zo contact kunnen houden en mocht het nodig zijn dan 
mogen ouders altijd zelf contact met ons opnemen.  
 
We brengen binnenkort een nieuw pakketje naar alle kinderen. Het is een 
verrassingspakketje en er zit ook een groot geheim in, een envelop die kinderen 
alleen samen met papa voor 10 mei open mogen maken. Ook zit er een emmertje 
met een zaaipakketje in en een bloempotje met een zakje zaad. We zouden het fijn 
vinden dat de kinderen thuis de plantjes verzorgen en als we weer op school komen, 
we ons ‘tuincentrum’ kunnen vullen met alle plantjes van de kinderen. 
Er zitten knutselideetjes en knutselspullen in, zodat iedereen lekker creatief bezig 
kan zijn. 
We hebben voor de kinderen een vakantieboek gemaakt voor in de meivakantie, 
iedereen kan zelf weten of ze er aan toe komt.  
We horen dat de kinderen naar Simsala Saartje en meneer Frans kijken, dit vinden 
we heel erg fijn, want dan weten wij welke leerstof op een speelse wijze is 
aangeboden aan alle kinderen.  
 



We hopen elkaar over niet al te lange tijd weer te zien, maar het allerbelangrijkste is 
dat iedereen gezond blijft. We zijn blij dat alle ouders hun best doen en zijn trots op 
jullie!  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Corry Kuijt 
Monique Vaandering 
 

 
 
Groep 3/4 
 
Beste ouders en kinderen van groep 3 / 4, 
 
Wat was dat schrikken dat we opeens niet meer naar school konden. Op vrijdag 
zeiden we nog allemaal: “Fijn weekend en tot maandag!” Vervolgens zien we elkaar 
een hele tijd niet meer. Iedereen was een beetje in de war. Hoe moest het nu 
verder? Snel hebben we allerlei oplossingen bedacht. Jullie kregen pakketjes mee en 
moesten daarmee zelf aan de slag.  
 
Voor veel ouders was het ook improviseren. Je dagelijkse, normale bezigheden en 
werk moesten ineens gecombineerd worden met lesgeven aan de kinderen. En dan 
ook nog eens in allerlei verschillende boekjes, met verschillende spellen, op 
kopieerbladen en op de computer. Gelukkig schroomden jullie niet om ons dingen te 
vragen wanneer jullie vastliepen. Ook kregen we tips over verschillende dingen. Heel 
hartelijk dank daarvoor.  
 
Ondertussen zijn we al weer bijna 3 weken verder. Tijdens ons belrondje hoorden we 
dat veel kinderen zich thuis heel goed vermaken. Na het harde werken was er 
gelukkig ook nog tijd om lekker buiten te spelen. Het weer was ook heerlijk.  
We willen jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie inzet in de afgelopen weken. 
We vinden het zo knap dat iedereen zo hard thuis aan het werk is gegaan. Zowel de 
kinderen als ouders. Ook willen we jullie bedanken voor alle leuke reacties die we 
mochten ontvangen.  
 
We wensen jullie nog heel veel succes in de komende weken, want helaas zullen we 
nog even zo verder moeten gaan. We zijn druk op zoek naar mogelijkheden om 
elkaar binnenkort te gaan zien via de computer.  
 
Groetjes juf Linda en juf Yonina  
 
 



 
Groep 5/6  

Thuisonderwijs in groep 5/6 

  
Kriebeldiertje    Uitvinding   Bloem   
 
Dat de scholen dicht zijn betekent niet dat we niets doen. Groep 5/6 heeft, naast 
rekenen, spelling, begrijpend lezen, muziek, geschiedenis, en nog veel meer, in de 
eerste drie weken van het thuisonderwijs ook heel wat mooie dingen gemaakt; een 
vaas met lentebloemen tekenen, een uitvinding bedenken, een kriebelbeestje zoeken 
en zo nauwkeurig mogelijk natekenen en een werkstuk maken. De resultaten mogen 
er zeker wezen. Trots op deze kanjers! 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
Juf Marlies en meester Jan. 
  

Wisten jullie dat juf Marlies bijna bedolven werd 
onder de werkstukken die groep 5/6 heeft gemaakt? 

  De kinderen  
                                                 maakten ook “Elfjes” 
 
 
 



Groep 7/8 
 
De kinderen van groep 7-8 hebben deze week een telefoontje gehad, leuk om 
kinderen weer even te horen. 
 
Ze zijn flink aan het werk, wat een kanjers dat ze zo goed kunnen plannen. 
Naast de dagtaak zijn er ook keuzetaken. Deze week konden de kinderen een stop-
motion maken en volgende week zullen ze een eigen escape-room mogen maken. 
 
Een aantal kinderen zijn in de 1 april grap getrapt! Wat hadden de juffen een lol! 
Aankomende week zullen we ook aandacht besteden aan Pasen. 
 
Juf Merel en juf Ingrid. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bericht vanuit de GGD 
Er komt als ouder veel op je af nu de scholen dicht zijn tot in ieder geval 28 
april. Thuis werken en kinderen die begeleiding nodig hebben bij hun schoolwerk. Maar 
ook kinderen en pubers die zich vervelen, vragen stellen en informatie willen. Deze 
periode vraagt veel van je geduld en oplossend vermogen. Je zoon of dochter moet ook 
wennen aan de nieuwe situatie. Het gedrag kan daardoor anders kan zijn dan je gewend 
bent .   
 
Omdat richtlijnen de laatste tijd steeds worden vernieuwd, geven we je tips van 
websites die goede informatie bieden en die geactualiseerd worden volgens de 
laatste richtlijnen.   

Interessante websites 

Wil je meer tips over hoe je om kunt gaan met deze situatie waarin de kinderen thuis zijn? 

Kijk dan bijvoorbeeld eens op de website van Stichting Opvoeden Nederland en de website 

van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Op onderstaande links vind je specifiek informatie 

over opvoeden in tijden van het coronavirus.  

 

www.opvoeden.nl 

www.mediaopvoeding.nl 

www.nji.nl 

Noord- en Oost- Gelderland 

Heb je toch nog vragen of wil je even met de jeugdverpleegkundige praten? Dan kan dat! Je kunt 

mailen, bellen of Whatsappen met: 

 

Petra Keizer / p.keizer@ggdnog.nl - 06-25644094 

Of 

Marije Korevaar / m.korevaar@ggdnog.nl - 088-4433316 

Zij is jeugdverpleegkundige voor De Kraanvogel. En ze neemt – indien gewenst - contact met je 

op.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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