
 

 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
 
Een brief naar jullie omdat we trots en blij zijn op de manier waarop we met 
elkaar vorm proberen te geven aan deze bijzondere periode… 
 
 
De afgelopen weken zijn voor ons allemaal ingrijpend geweest. Enerzijds proberen 
we eensgezind en met alle energie die we hebben het thuisonderwijs zo goed als 
mogelijk op te zetten. Anderzijds heeft iedereen: De kinderen, jullie zelf en het 
schoolpersoneel, ook te maken met de eigen emoties en ‘gedoe’ om deze situatie 
een plek te geven en zo goed als mogelijk door te gaan.  
 
Iedereen heeft zijn eigen voorbeelden van de vervelende consequenties die deze 
periode met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld de onzekerheden op het gebied 
van gezondheid, werk en sociale contacten. Dit brengt soms stress, verdriet of 
boosheid met zich mee.  
We zijn dan ook blij dat de kinderen en jullie op andere manieren dan normaal, 
contact met ons zoeken: De lieve mailtjes, filmpjes, foto’s en berichtjes. Contact 
houden is belangrijk, ook kinderen gaan elkaar missen. Met elkaar zoeken we naar 
nieuwe mogelijkheden om dit zo goed als mogelijk vorm te geven. 
 
Onze dank gaat uit naar jullie positieve en constructieve houding in deze periode.  
We doen samen ons best om het ‘thuiswerken’ van de kinderen mogelijk te 
maken. Als school bieden we werk aan, zodat kinderen aan de slag kunnen. Met 
dit schoolwerk kan er thuis ook een bepaalde regelmaat worden ingebouwd voor 
uw/je kind. Het hoeft echt niet precies volgens het dagrooster zoals op school en 
ook niet zo lang. En daarbij is elke situatie, bij ieder kind en elke ouder/verzorger 
anders. Maak als ouder/verzorger gebruik van wat je kunt, op een manier die bij 
het gezin past.  
 
Wat we veel horen is dat een vaste dagindeling kinderen wel structuur biedt, maar 
zoek ook hier naar wat goed past. Het geeft ook niet als dat een keer niet lukt, 
deze situatie is voor iedereen anders. Pak het de volgende dag opnieuw op. 
 
Wij proberen het zo duidelijk mogelijk voor de kinderen te maken, maar soms is 
hulp toch nodig. Mocht u vragen hebben, laat het dan de leerkrachten gerust 
weten. 
 
 



 

 
 
 
In deze periode komt bij ons een hernieuwd besef wat voor fijne school we met 
elkaar zijn. Vanuit een verbonden, creatief en betrokken team wordt deze situatie 
zo goed als mogelijk aangevlogen. Maar dat doen we graag omdat de energie die 
we vanuit de kinderen en jullie terugkrijgen zo mooi is en warm aanvoelt. 
 
 
Lieve groeten en hopelijk tot snel, 
 
Jannie en Jeroen   
 
 
 

 
 
 
 
 


