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Nieuwsbrief 3 april 2020 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de veertiende nieuwsbrief van 
het schooljaar 2019-2020. 

  
Scholen tot 28 april dicht 
Dinsdag werd door het kabinet besloten de scholen 
tot 28 april te sluiten. 21 april krijgen we te horen 
of het daarbij blijft of dat de scholen nog langer 
dicht moeten. Laten we hopen dat de maatregelen 
dan voldoende geholpen hebben en er een einde is 
gekomen aan al die ziekenhuisopnames en hoge 
sterfgevallen. Het zou als een bevrijding voelen.  
 
Veel kinderen maken elke dag trouw hun opdrach-
ten van school, kijken naar de filmpjes van de juf of 
meester via klasbord en proberen op deze wijze 
structuur in hun dagritme te behouden. Het is im-
mers geen vakantie. Dat is heel goed. Toch mogen 
we niet van de kinderen verwachten dat de leerop-
brengsten vergelijkbaar zijn met voorheen. Zo 
werkt het niet. Onze leerlingen zijn in sterke mate 
afhankelijk van de instructie en begeleiding door 
hun leerkracht. Toch maken we ons daar nu geen 
zorgen over. We mogen er op vertrouwen, dat 
wanneer deze crisis voorbij is, dit allemaal weer be-
ter gaat.  
 
Sommige kinderen hebben veel moeite om de dis-
cipline op te brengen, om thuis al hun werk te 
doen. Daar kunnen we ook begrip voor opbrengen. 
Het is dan niet goed, om de druk maar op te voe-
ren. Op spanningen in het gezin zit niemand te 
wachten. Laat wat het zwaarst is, het zwaarst we-
gen. In deze dagen is dat allereerst de gezondheid 
en daarmee samenhangend een veilige sfeer voor 
de kinderen, waar iedereen zich wel bij voelt.  
 
Mocht u het gevoel hebben, dat het niet goed gaat, 
neem dan contact op met de groepsleerkracht. De 
leerkrachten, en ook de commissie van begeleiding 
van school wil u daar graag bij helpen.  

  
 

 
Gesprekken met ouders  en kinderen 
Deze weken is door ouders en leerkrachten bepleit 
te investeren in gesprekken met elkaar en met de 
kinderen. Het kan via de telefoon, Whatsapp, skype 
of welk andere medium dan ook, als de gesprekken 
er maar zijn. We hebben elkaar nodig. Als u de 
leerkracht niet telefonisch kunt bereiken, kunt u 
een mail sturen. Het is wel van belang, dat u daar-
bij de werktijden van de leerkracht respecteert. 
Hartelijk dank. 

  
Zieke collega’s 
Enkele collega’s zijn al langere tijd ziek. Het gaat 
om Harmke Nugteren, Willeke Gankema en Hetty 
Timmer. Hun herstel zal nog wel even huren, al ho-
pen we natuurlijk zo kort mogelijk. Ook Daniëlle 
Bezemer en Anneke Wouters kunnen niet naar 
school. Ze doen thuis hun werk, maar kunnen nu 
door Corona verschijnselen niet het risico nemen 
naar school te gaan en mogelijk anderen te be-
smetten. 

  
Palmzondag 
Aanstaande zondag is het Palmzondag, de zondag 
vóór Pasen en tevens de eerste dag van de Goede 
Week. Op Palmzondag herdenken we de feestelijke 
intocht van Jezus in Jeruzalem. 

Het Bijbelverhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem 
schetst het beeld van een man, die wordt binnen-
gehaald op een ezeltje. Jezus wordt koning ge-
noemd. Maar hij is anders dan de andere koningen. 
Jezus is een nederige koning. Niet op een paard, 
maar op een ezel komt Hij Jeruzalem binnen. 
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Dit feestelijke verhaal is het begin van een verhaal 
over lijden, verdriet en het sterven en verrijzen van 
Jezus. 

Via  https://start.heiligehuisjes.net/ 
kunnen ouders voor elke dag een nieuw verhaal 
vinden om met hun kinderen te lezen. Een mooie 
start van de thuiswerkdag! 

  
Dankdienst Harry Jaspers Focks 
Gistermiddag was de dankdienst na het overlijden 
de echtgenoot van onze collega juf Willy. Slechts 
30 mensen mochten de dienst bijwonen; anderen 
konden de dienst volgen via internet. Dat heb ik ge-
daan. De dienst maakte een grote indruk op mij. Al-
lereerst kwamen familieleden naar voren om hem 
te gedenken en te eren. Ze deden dat in prachtige 
woorden. Hij werd omschreven als een dominee, 
die leefde vanuit de oecumene. Er waren twee 
voorgangers, een dominee en een pastoor. Harry 
Jaspers Focks was een bruggenbouwer en een opti-
mist. Zijn slogan was: “Het kan ook anders”. Op zijn 
rouwkaart stond: “Het Licht tegemoet”. In de over-
weging vergeleek de dominee Harry Jaspers Focks 
met Jakob uit Genesis 32 vers 23-30. Daarin wor-
stelde Jakob met God “tot de dag aanbrak”. In het 
daglicht werd hij gezegend. Vieren wij dit niet ook 
met Pasen? Dat Jezus met de dood worstelde tot 
de derde dag aanbrak en wij elke dag gezegend 
worden met Nieuw Leven!  

  
Paasviering 
Samen met uw kinderen Pasen vieren? Dat kan 
met de online Paasviering van Kwintessens en 
Verus. De viering wordt uitgezonden op donderdag 
9 april om 9:30 uur op de website www.kwintes-
sens.nl/start en is daarna terug te kijken op 
Youtube. Om 10.30 is er een Paasviering voor VO-
leerlingen. 

  
Route 8 
In de week voor de meivakantie zouden we als 
school voor het eerst mee doen met de verplichte 
eindtoets Route 8. 
Deze toets gaat dit jaar landelijk niet door. Voor 
onze school is dit geen probleem, alle kinderen uit 
groep 8 hebben al een schooladvies gekregen. 

  

Prentenboek over Corona 
Van de  GGD ontvingen we dit digitale prentenboek 
over de familie Corona op gezinsvakantie. Het 
geeft heel duidelijk aan waar Corona vandaan komt 
en wat we zelf kunnen doen. 
https://www.koko-noko.com/nl/blogs/ad-
venture-kit/de-coronas-op-gezinsvakantie/ 
 

 

  
Volgende nieuwsbrief 
Gedurende de schoolsluiting is het streven om elke 
week met een nieuwsbrief te komen, zo nodig va-
ker. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst  
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