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         Vorden, 23-3-2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Normaal ontvangt u de Nieuwsbrief via mailchimp, maar om de een of andere reden 

kunnen wij niet meer inloggen. Daarom ontvangt u de brief via ons 
administratiesysteem Parnassys. 
 

Thuisonderwijs 
Vanaf maandag 16 maart 2020 zijn alle scholen gesloten i.v.m. de verscherpte 

maatregelen omtrent het Coronavirus. Het bestuur en directie van De Kraanvogel 
hebben er bewust voor gekozen om het fysieke contact tussen leerlingen, ouders en 
medewerkers tot een minimum te beperken en bij voorkeur géén fysiek contact. Het 

thuisonderwijs is opgestart en zal vanaf afstand aangestuurd blijven worden. 
 

Inmiddels zijn we de tweede week ingegaan van het thuisonderwijs met kinderen. We 
hebben van ouders begrepen, dat het best wel lastig is om je eigen (thuis)werk te 
combineren met het laten werken van je kinderen. Daarnaast horen we ook 

waardering voor de wijze waarop we het organiseren. Complimenten ook voor alle 
ouders en kinderen voor het harde en constructieve werken! 

 
Het team 
Vanochtend hebben wij onze eerste video-vergadering gehouden. Na wat 

opstartproblemen lukte het vrij aardig. Daarnaast worden ook veel ideeën via mail en 
app gedeeld. 

Alle teamleden zijn gelukkig gezond en zij zijn vaak druk met het maken van 
opdrachten en het geven van feedback. 
 

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 8 april 

 
Vanavond was er een persconferentie vanuit de regering. Daarin werd gezegd dat de 
scholen tot in ieder geval 6 april dicht blijven. Tegen die datum wordt bekeken welke 

maatregelen dan nodig of niet meer nodig zullen zijn.  



 

Nieuw hekwerk geplaatst 
Zaterdag 14 maart is er door een aantal enthousiaste ouders, kinderen, Laurens, 

Miriam en Bart een begin gemaakt met het plaatsen van het hek als afscheiding van 
het voetbalveld en de schooltuin. Het was veel werk. In de loop van de afgelopen is 
het afgerond door vrijwilligers van Ratti en Bart. Het ziet er weer strak uit! 

Als de Coronacrisis voorbij is kunnen de kinderen weer lekker op het veld spelen en 
ervaren we de voordelen van het mooie hekwerk. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 

mede namens het team, 
 
Jan Brouwer 

Directeur. 
 

 
 
 

 


