Vrijdag 3 april 2020
Geachte ouders en/ of verzorgers,
Met heel veel Nederlanders keken we dinsdag naar de persconferentie van minister president Rutte
waarin hij het besluit van de regering meedeelde om de scholen tot D.V. 28 april gesloten te houden.
Dit besluit geeft duidelijkheid. Mocht het zo zijn dat de scholen en de peuterspeelzaal na de
meivakantie kunnen starten dan verwachten we de kinderen weer op D.V woensdag 6 mei 2020. Het
is jammer dat we het bruisende schoolleven met de kinderen nog een tijdje moeten missen, maar we
zijn dankbaar dat er nu nog geen strengere maatregelen nodig zijn.
Deze tijd moet ik vaak denken aan de geschiedenis van Nehemia. Hij had de opdracht om de muren
van Jeruzalem te herbouwen, zodat het leven in de stad hersteld kon worden. Eerst de muren zodat
woningen beschermd zijn en de tempeldienst gehouden kon worden. De muren waren circa twee
kilometer lang, één meter dik en vijf a zes meter hoog. De muur was klaar na 52 dagen! Hoe deed
Nehemia dit? Geloof, gebed en praktische wijsheid. Naast het inventariseren, motiveren en
organiseren was het vooral doorzetten. Dat bleek het moeilijkste.
De eerste periode van 16 maart t/m 6 april 2020 vroeg van leerkrachten, ouders en kinderen veel
qua improvisatie, inventarisatie en organisatie. Nu komt het aan op doorzetten.
We hebben als scholen op dit moment twee hoofdtaken.
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Het bieden van onderwijs op afstand en het onderhouden van contact met kinderen en
hun ouders hierover.
Het bieden van opvang aan (gezonde) kinderen waarvan één van de ouders werkzaam is
in een cruciale beroepsgroep en zelf niet in opvang kunnen voorzien.

Hier zullen we ook de komende weken mee doorgaan.
We beseffen echter heel goed dat er veel gevraagd wordt van ouders. Rust, reinheid en regelmaat
zijn erg belangrijk, maar het is niet gemakkelijk als ouders thuis moeten werken en hun kinderen
moeten ondersteunen bij het schoolwerk en ook nog een peuter hebben rondlopen. Probeer
structuur te houden, goed samen te werken en afspraken te maken.
Ook kinderen krijgen de berichtgeving mee over het coronavirus. Ze horen niet alleen alles, maar ze
voelen de spanning. Ze mogen niet naar vriendjes, opa en oma, naar de kerk, vereniging of sportclub.
In de komende weken zullen we steeds meer irritaties zien ontstaan. Volkomen normaal onder deze
omstandigheden. Veilig en geliefd dat is de eerste behoefte. Het gaat goed komen. Speel indien
mogelijk buiten, bak een cake, klieder met verf, wees creatief. Maak u niet al te veel zorgen over het
leerrendement. Als de kinderen weer terug zijn op school pakken we dat op. De mentale gezondheid
en het welbevinden is nu veel belangrijker dan het leerniveau. U bent in eerste instantie ouder en
vergeet dan even het perfecte rooster om zo kinderen ook kind te laten zijn i.p.v. leerling.

Vanaf D.V. maandag 6 april tot en met vrijdag 24 april wordt er op schooldagen een verhaal uit de
Bijbel voorgelezen of verteld door één van de leerkrachten van de school. De gemaakte opnamen
worden op de website van de school geplaatst zodat u ze samen met de kinderen kan bekijken. De
avond ervoor worden ze op de website geplaatst en de volgende dag verwijderd en komt het
volgende filmpje.
De ouders van leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen de beschikking over Squla. Er worden regelmatig
vragen gesteld door ouders of er werkbladen beschikbaar zijn om ook kleuters een tijdje zelfstandig
bezig te laten zijn. Dus niet als verplichting maar voor die ouders die net iets meer behoefte hebben
aan extra materiaal.
De groepen 3 en 4 blijven op de huidige wijze werken aan thuisonderwijs en zullen niet overstappen
naar Classroom. De werkwijze is in principe hetzelfde als in de groepen 5 t/m 8, maar de omgeving is
anders (takenkaart met links naar instructiefilmpjes en bijbehorende schriften versus classroom met
instructiefilmpjes, inleveroptie en digitale lesmethoden).
We hopen en bidden dat de maatregelen van nu effect hebben en dat we na de meivakantie de
scholen weer mogen openen. Dit jaar zijn we als scholen totaal anders op weg naar Goede Vrijdag en
Pasen. Dat zal bij u thuis niet veel anders zijn nu veel ouders niet fysiek met de kerkelijke gemeente
kunnen samenkomen. Dat verandert echter niets aan de boodschap van Pasen. De Heer’ is waarlijk
opgestaan! Gezegende Paasdagen.
Hartelijke groeten,
Henk Drost,
Basisschool De Bron Lunteren.

