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Beste ouders/ verzorgers, 

Hierbij een extra nieuwsbrief, de volgende verschijnt aanstaande vrijdag. 

 

Romaisae 

Heel veel kinderen van school kennen Romaisae. Vorige week is zij weer in het ziekenhuis 

opgenomen voor een operatie. Op het moment van dit schrijven vertelt moeder vertelt dat 

het goed met Romaisae gaat en dat ze wellicht spoedig naar huis mag. Een goed bericht! 

 

Contact 

Als het goed is, hebben de groepsleerkrachten vorige week (telefonisch) contact met u gehad. 

Zij proberen dit nu wekelijks te doen. Wij zijn benieuwd hoe het met de kinderen gaat, nu ze 

niet naar school kunnen, terwijl ze geen vakantie hebben. Lukt het om de huiswerkopdrachten 

te maken, kunnen ze de werken in de programma’s in Basispoort, gaan ze elke dag minimaal 

een half uur (stil) lezen? 

Van een aantal kinderen zien we mooie dingen die zij gemaakt hebben via het programma 

Blink, dat onderdelen bevat voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. En het is 

natuurlijk ook leuk, wanneer er regelmatig een bericht van de leerkracht verschijnt op 

klasbord.  

Hebt u vragen over klasbord, basispoort, werken met de laptop in het algemeen (is er één 

voor uw kind beschikbaar), mail deze vraag dan naar uw leerkracht. Wellicht kunnen we er 

samen een oplossing voor vinden.  

 

Inloggen op basispoort 

Verschillende ouders lukte het niet om in te loggen. Hoe lukt het wel. Ga naar de site: 

https://thuis.basispoort.nl U vult daarin uw emailadres in. Vervolgens vult u een zelfgekozen 

wachtwoord in. Dan kunt u inloggen. Mislukt de inlog? Verschillende dingen kunnen mis zijn 

gegaan.  

1. U hebt al een keer ingelogd en dit wachtwoord gebruikt. (was eenmalig) Klik op 

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten. Basispoort stuurt u een nieuw wachtwoord op 

het door u vermelde mailadres. 

2. U gebruikt een ander adres, dan door uw leerkracht is ingevuld. Probeer het adres van uw 

partner. 

3. De leerkracht heeft een typefout gemaakt bij het invullen van uw adres. Neem telefonisch 

contact met mij op en ik zal het adres herstellen. 

Nog andere problemen? Neem contact op met school. 

Succes! 

https://thuis.basispoort.nl/


Bijbelverhalen 

Als u zelf en uw kind geïnteresseerd zijn in Bijbelverhalen, moet u beslist eens kijken op de 

volgende site: https://start.heiligehuisjes.net/ U kunt daar elke dag kiezen voor een verhaal 

voor uw kind. Jonge kinderen dienen voorgelezen te worden, oudere kinderen kunnen het zelf 

lezen. Soms zijn er ook filmpjes. Het is voor 5 niveaus: groep 1 en 2, groep 3,4 en 5, groep 6,7 

en 8, onderbouw VO en bovenbouw VO. Deze site is een initiatief van Verus (onze 

bestuurdersorganisatie) en Kwintessens. (Zij geven Kind op Maandag uit, dat wij op school 

gebruiken.) 

 

Praten met een kind over Corona 

Kinderen merken hoe volwassenen ongerust over iets praten dat wel erg moet zijn, omdat het 

overal gonst: via de televisie die aanstaat, via de iPad, via telefoon- of live gesprekken van 

volwassenen onderling. Wanneer kinderen schrikken of ongerust zijn, kijken zij naar het 

gezicht van een vertrouwde volwassene. Wat dat gezicht uitstraalt, bepaalt of het kind angstig 

blijft of gerustgesteld wordt. Geef een kind de kans om hun zorgen te uiten over Corona, de 

wereld, de mensen die je lief zijn en jezelf, luister naar hen en neem ze serieus. Kinderen 

kunnen heel goed aanvoelen dat bepaalde thema’s moeilijk zijn voor ouders en beginnen er 

daarom niet over. Ouders denken er goed aan te doen hun kinderen niet te belasten met iets 

waarvan ze denken dat het niet voor ze speelt. Zo houden ze elkaar goed bedoeld voor de gek. 

Wees alert op tekenen dat het kind met vragen of zorgen zit over het coronavirus Laat merken 

dat zij die vragen mogen stellen en zorgen mogen uiten. Probeer dan in concrete taal, die past 

bij het kind, eerlijk op die vragen antwoord te geven. Wanneer je het antwoord niet weet, 

hoef je niet te doen alsof. Wel is het fijn om iets toe te voegen als: dat weet ik niet, maar 

gelukkig zijn er knappe dokters die hard werken om dit uit te zoeken. Check altijd of je uitleg is 

begrepen. Vertel wat ze zelf kunnen doen; raak andere kinderen niet aan, handen wassen, 

hoest in de binnenkant van je arm e.d. 

 

Schoolverlaters 

De directeur van Mijnschool laat weten dat alle kinderen van De Springplank, die in de 

afgelopen weken zijn aangemeld, worden toegelaten. De afspraak was, dat zij voor april 

allemaal zouden worden uitgenodigd, maar daar is door de scholensluiting het helaas niet van 

gekomen. Maar het komt goed. 

 

Bijlage 

In de bijlage van deze extra Nieuwsbrief een brief van onze schoolarts Linda Visser, namens de 

GGD.  

 

Tot slot 

In deze link een ode aan u als ouder! Voor al uw inzet! Dank! 

https://youtu.be/fVGQ14RAKG0 

 

Met vriendelijke groet,   

Bert Veldhorst,   

Directeur De Springplank 

(tel . 0620741169) 

https://start.heiligehuisjes.net/
https://youtu.be/fVGQ14RAKG0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona en niet naar school ….. hoe ga je daar thuis mee om?  
   
Beste ouder/verzorger,  
   
Er komt als ouder momenteel veel op je af. Thuis werken, de scholen zijn dicht en kinderen die vragen stellen en informatie willen. Wat 
mag wel en wat kun je beter niet doen? Mogen kinderen nog met elkaar spelen? Mag je kind naar buiten?  
  
Het advies is om het aantal vriendjes en vriendinnetjes waar je kinderen mee omgaan te beperken. Maak een vast groepje van 
ouders, waarvan je weet dat zij ook hun best doen om sociale contacten te matigen. Spreek met elkaar af dat je elkaar op de 
hoogte houdt van kleine veranderingen in de gezondheid van je kinderen. En weeg daarmee af of ze samen gaan spelen. Als kinderen geen 
klachten hebben, kunnen ze lekker in de tuin of evt. op straat en in de speeltuin spelen. Hierbij is het wel belangrijk om voldoende afstand 
tot elkaar te bewaren.  
  
Deze periode kan soms best wat van je geduld en oplossend vermogen vragen. Kinderen moeten wennen aan de nieuwe 
situatie. Waardoor hun gedrag anders kan zijn. Geef elkaar de ruimte en de tijd om te wennen aan deze situatie. Probeer het dagritme vast 
te houden. Een duidelijke structuur, afwisseling en afspraken geven houvast en dat is voor kinderen prettig. Denk bijvoorbeeld aan:  

 Op normale tijden opstaan en naar bed   

 Vaste beweegmomenten  

 Afspraken over beeldschermgebruik   

 Gebruikelijke eetpatroon aanhouden  

 Maak een dagindeling en hang deze op een zichtbare plaats.  
 

Bekijk het filmpje ‘in gesprek met  je kind over het Coronavirus’ van twee jeugdverpleegkundigen van de GGD. 

 

Voor actuele informatie volg ons op Facebook of kijk op de site van de GGD, het RIVM, Opvoeden.nl.  

 

Wij krijgen veel vragen van ouders over deze onderwerpen. Heel begrijpelijk als het even teveel wordt. Praat erover met anderen en geef 
jezelf wat lucht. En vergeet ook niet dat je als ouder altijd goede afwegingen probeert te maken en het beste wilt voor je kind. Door je 
gezonde verstand te gebruiken en de richtlijnen van het RIVM op te volgen maken we er met elkaar het beste van. 

Met vriendelijke groet, 

Linda Visser 

Jeugdarts KNMG 

       kernpartner van  

https://www.youtube.com/watch?v=QJUvMOF0XtI
https://www.facebook.com/ggdnog/
https://www.ggdnog.nl/gezondheid/infectieziekten/coronavirus-actueel
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.opvoeden.nl/?s=corona
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

