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Beste ouders, 

  

Ik zit achter mijn computer en regel de laatste voorbereidingen voor het opstarten van de 

nieuwe werkweek. Buiten is het al aan het schemeren. Het is vroeg donker. Kerstfeest en 

Nieuwjaar liggen net achter ons. Het lijkt gewoon. Tegelijk weten we dat dit een heel 

ongewone kerstvakantie is geweest. De effecten van het coronavirus zijn groot. Ook in onze 

streek stijgt het aantal besmettingen hard. Het kleurt steeds meer het leven van volwassenen. 

Tegelijk gebeurt dit ook in de hoofden van de kinderen. Ik wil jullie ook in deze 

omstandigheden graag een gezegend jaar toewensen. Gezegend betekent niet dat de 

omstandigheden persé goed zijn. Gezegend is het als de HEERE ons als het ware vriendelijk 

aanraakt. Dat kan in alle omstandigheden. Zijn zegen wens ik iedereen van harte toe. 

  

We zijn weer in een lockdown. De school is gesloten. De kinderen moeten thuisblijven. We 

realiseren onszelf dat dit voor veel ouders een lastige situatie oplevert. Voor het personeel is 

dit vaak ook ingewikkeld. Niemand heeft hiervoor gekozen. We gaan het weer met elkaar 

doen. Helpt u s.v.p. mee? Een aantal zaken zijn daarin belangrijk: 

·        Het is geen verlengde schoolvakantie. De kinderen moeten verplicht hun lessen maken 

en soms verplicht digitaal aanwezig zijn. We proberen wel zo goed mogelijk rekening te 

houden met de soms ingewikkelde situatie binnen de gezinnen. Wilt u als organisatorische 

zaken niet lukken het doorgeven aan en bespreken met de leerkracht? 

·        We sluiten zoveel mogelijk aan bij de vorige schoolsluiting. We streven ernaar het op 

een zelfde manier op te pakken. Zo mogelijk proberen we het thuisonderwijs nog verder te 

verbeteren. 

·        Het coronavirus kan ook collega’s treffen. In dat geval proberen we eerst of het intern 

op te vangen is. Als dit niet lukt, is het voor te stellen dat dit consequenties heeft voor de 

manier van onderwijs geven of voor de opvang. Mocht dit zo zijn, zullen we u bijtijds 

informeren. 

 

Als u vragen of opmerkingen heeft, horen we ze graag. 

  

Met hartelijke groeten, 

  

J.(Co) van den Ende 

 


