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Geachte ouders/verzorgers 
Sinds gisteren blijven alle kinderen thuis. Tot en 
met maandag 6 april mogen zij niet naar school. 
Niet omdat het vakantie is, maar omdat het corona 
virus heerst. Hopelijk slaagt ons land er in om met 
deze maatregelen de nare gevolgen van deze 
ziekte te beperken. Het zal helpen als iedereen zich 
houdt aan de regels, zoals die door deskundigen 
worden voorgeschreven. 
De leerkrachten zijn bezig met het samenstellen 
van lespakketten. Het kan helpen om de tijd zinvol 
te benutten. Maar voor echt onderwijs is contact 
tussen de leerkracht en het kind belangrijk. De 
leerkracht kan voordoen, uitleggen en hardop voor 
hen denken, zodat de kinderen een goed voor-
beeld hebben.  
Om toch iets van een contact te hebben tussen 
kind en leerkracht, zal de laatste via klasbord be-
richten zenden. Kunt u nog geen klasbord ontvan-
gen, laat het dan even weten. Via de leerkracht 
ontvangt u dan een nieuwe code . 

  
Opvang kinderen 
Op school worden er enkele kinderen opgevangen, 
waarvan de ouders een “vitaal” beroep hebben en 
niet gemist kunnen worden in de strijd tegen het 
coronavirus. Deze opvang kan niet voor grote groe-
pen worden open gesteld, want daarmee wordt 
het beoogde effect van de scholensluiting weer te-
niet gedaan. Mocht u echter denken in aanmerking 
te komen voor deze opvang, neem dan telefonisch 
contact met mij op. (tel. 0620741169) 
Voor sommige gezinnen kunnen deze weken heel 
zwaar worden. Mogelijk heeft dit te maken met uw 
kind dat teveel aandacht vraagt en daardoor moei-
lijk gedrag vertoont. Weet u het dan ook even niet 
meer, dan is hulp mogelijk via onze schoolmaat-
schappelijk werker, mevr. Joke van Leeningen. Ver-
wacht van haar geen oplossing voor de opvang van 
uw kind, maar wel een luisterend oor en een goed 
advies. 
 
 

Contactgegevens Joke van Leeningen  

Tel.: 0620246393 
Mail: joke.vanleeningen@meeveluwe.nl 

  
Lespakketten 
Zoals al eerder is aangegeven, kunt u de lespakketten op-
halen op woensdag 18 maart of donderdag 19 maart. 
Het ligt klaar op in het leslokaal van uw kind op zijn of har 
tafeltje voorzien van een naam.  
Volgt u daarbij onderstaand rooster, zodat er geen 
oploop ontstaat in de school en contacten worden 
vermeden.  
 
 

Tijd Groep  Groep 

08.30-09.30 
uur 

Juf Hetty Juf Monique/juf 
Lucia 

09.30-10-30 
uur 

Juf Janneke/ juf 
Margreet 

Juf Annemieke/ 
juf Nanda 

10.30-11.30 
uur 

Juf Joke/meester 
Martin 

Meester Arie/juf 
Margreet 

11.30-12.30 
uur 

Juf Corien/juf An-
neke 

Juf Martha/juf 
Esther 

12.30 -13.30 
uur 

Juf Janine/juf 
Marjanne 

Juf Marry/juf Es-
ther 

  
Volgende nieuwsbrief 
Gedurende de schoolsluiting is het streven om 
twee keer per week met een nieuwsbrief te ko-
men, zo nodig vaker.   

  
We vertrouwen op uw medewerking en uw be-
grip voor de besluiten die er genomen worden. 
 
Met vriendelijke groet, 

Bert Veldhorst, 
Directeur 


