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Nieuwsbrief 15 mei 2020 
 

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

  
Tussen Hemelvaart en Pinksteren 
Donderdag 20 mei vieren we Hemelvaart en 
zondag 31 mei Pinksteren.  

  
De kerkvader Augustinus schreef eens: 
 

Fluister het mij in, heilige Geest: 
ik zal het goede denken. 
 
Spoor me aan, heilige Geest: 
ik zal het goede doen. 
 
Verlok me heilige Geest: 
ik zal het goede zoeken: 
 
Geef me kracht, heilige Geest: 
ik zal het goede vasthouden. 
 
Bescherm me, heilige Geest: 
ik zal het goede nooit verliezen. 

 

 
Na Pasen is Jezus veertig dagen aan zijn leer-
lingen verschenen. Maar dan neem hij af-
scheid en gaat naar de hemel toe. Hoe moet 

het nu verder? In Jeruzalem gebeurt het 
wonder dat de leerlingen niet stil kunnen blij-
ven zitten. Ze komen in beweging. Met de 
kinderen spreken we hierover en proberen 
we Jezus in elkaar te herkennen door Gods 
heilige Geest van onvoorwaardelijke liefde. 

  
Weer naar school 
Wat fijn dat afgelopen maandag de school 
weer kon starten. Deze week en komende 
week gaan de kinderen om de dag naar 
school. Op school oefenen we met elkaar hoe 
we 1,5 meter afstand kunnen houden tot de 
volwassene; waar we lopen op school en het 
regelmatig wassen van de handen.  
Op school worden veel hygiënemaatregelen 
getroffen: zo worden de tafels iedere dag 
schoongemaakt, de deurknoppen e.d. wor-
den meerdere keren per dag schoongemaakt, 
gebruiken we papieren handdoekjes na het 
handen wassen. Tussen de middag worden 
alle toiletten extra gereinigd. 
 
Brengen en halen kinderen 
Anders dan voorheen kunt u niet meer op 
het schoolplein wachten tot de schooldeur 
opengaat. De poorten van het schoolplein 
worden om half negen geopend. De kinderen 
mogen dan op het plein en naar binnen. De 
kleuters worden door de onderwijsassisten-
ten naar hun klas gebracht. Ouders hebben 
tijdelijk geen toegang tot het schoolplein. Als 
u iets wilt bespreken met een medewerker 
van school, kunt  u het beste telefonisch con-
tact opnemen.  
 
Trakteren 
In het kader van Corona hebben we de vol-
gende afspraken gemaakt rondom het trakte-
ren als er een leerling jarig is geweest. 
 

 De kinderen die jarig zijn (of zijn ge-
weest) mogen trakteren in de groep, 
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mits de traktatie in de winkel verpakt 
is. 

 Als de kinderen een traktatie mee 
hebben voor de leerkracht, dan mag 
deze op tafel in de personeelskamer 
gelegd worden, samen met de kaart 
van school die we dan kunnen teke-
nen. 

 
Boeken inleveren 
In de afgelopen maanden hebben we in goed 
vertrouwen boeken mee naar huis gegeven. 
Dit zijn boeken uit de schoolbibliotheek en 
methodeboeken. De boeken zijn nu dringend 
nodig op school. We verzoeken u deze boe-
ken zo snel mogelijk weer in te leveren. 
 
Verkouden of koorts? 
Ik herhaal het voor de zekerheid nog een 
keer. Als uw kind verkoudheidsklachten heeft 
of koorts, dan mag uw kind niet op school ko-
men.  
 
Laptops inleveren 
Willen de ouders die in de afgelopen maan-
den een laptop van school hebben geleend, 
deze volgende week (uiterlijk woensdag 20 
mei) weer inleveren bij mij (BV)? Ik kan op 
deze wijze controleren of iedereen de laptop 
weer heeft teruggegeven. 
 
School weer volledig open op 25 mei? 
Het is ons voornemen om maandag 25 mei 
alle leerlingen weer op school op te vangen. 
Ik loop daarbij iets vooruit op de evaluatie 
van deze week met het team en het besluit 
dat op dinsdag 19 mei door het directiebe-
raad wordt genomen. Mocht onverhoopt iets 
anders worden besloten, dan hoort u dit zo 
spoedig mogelijk. 
 
Noodopvang 
Voor bijvoorbeeld kinderen van ouders met 
vitale beroepen wordt er noodopvang door 
de gemeente Harderwijk georganiseerd voor 
vrijdag 22 mei, de dag na Hemelvaart. Mocht 
u hier een beroep op willen doen, dan kunt u 
zich bij mij (BV) melden. 

  
 

Cadeautje van de ouderraad 
Maandag en dinsdag deelde de ouderraad 
een klein cadeautje uit aan alle kinderen, als 
waardering en bemoediging voor hun goede 
gedrag. Hartelijk dank voor deze attentie na-
mens alle kinderen. 
 

  
AnneMarie Kuijs, vertrouwenspersoon 
Ingaande 1 mei 2020 is er een nieuwe ex-
terne vertrouwenspersoon benoemd. Zij ver-
vangt Mevr. Boeting die in de schoolgids 
wordt genoemd. Ze stelt zichzelf aan u voor. 
 

Graag wil ik me 
aan jullie voorstel-
len als jullie nieuwe 
externe vertrou-
wenspersoon.  
Ik ben er voor me-
dewerkers, leer-
lingen en hun ou-
ders / verzorgers. 

Heb je te maken met ongewenste omgangs-
vormen, denk aan pesten, negeren, intimida-
tie (verbaal, fysiek, seksueel) of met misstan-
den binnen de scholen van EduCare dan kun 
je mij in vertrouwen benaderen.  
 
Fijn dat ik in deze rol iets mag beteken voor 
jullie organisatie, voor de medewerkers, de 
ouders en de leerlingen van Educare.  
Mochten jullie meer willen weten over of van 
mij, mail of bel me gerust. 
Weet dat je welkom bent! 
 
Hartelijke groet 
AnneMarie Kuijs 
 
Extern vertrouwenspersoon Ongewenste om-
gangsvormen en Integriteit 
Email: annemariekuijs@am2change.nl 
Tel: 06 13046127 
www.am2change.nl 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst  
 

http://www.am2change.nl/

