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Terugblik 

Wat een rare week hebben we beleefd… de school was ineens dicht en alle leerlingen moesten thuis blijven. 
Het was onwerkelijk om begin deze week in een lege school, zonder leerlingen rond te lopen. Alle teamleden 
hebben deze week hard gewerkt om voor alle leerlingen een passend lespakket te maken en dit bij iedereen 
thuis te bezorgen. Vanaf woensdag zijn we begonnen met het thuiswerk, en krijgt u elke dag een bericht via 
Parro over het werk van die dag.  
Als team vinden we het heel fijn dat we ook van veel ouders en leerlingen regelmatig een berichtje en/of een 
foto krijgen, zodat we in contact blijven met onze leerlingen en zien of horen hoe het thuis gaat.  
 
In deze tijd mogen we in gebed onze zorgen, moeite en verdriet vertellen aan God. Hij wil ons moed en kracht 
geven in deze tijd. Daar bidden wij als team om, dit bidden we u als ouders ook toe.  
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Coronavirus 

We hopen dat onze leerlingen, u als ouders en uw gezinnen en wij als team deze tijd goed door kunnen 
komen. Mocht uw kind ziek worden en denkt u dat het een besmetting met het coronavirus kan zijn, wilt u 
dit dan doorgeven aan de leerkracht(en) van uw kind? Wij kunnen dan als school met u en uw kind meeleven 
en voor u bidden.  

 

Geannuleerde activiteiten 

Door de uitbraak van het coronavirus zijn een heel aantal activiteiten helaas geannuleerd. Op dit moment 
weten we dat niet doorgaan:  

- De centrale eindtoets voor leerlingen in groep 8. Voor onze school geldt dat lang niet alle leerlingen 
een eindtoets zouden maken, dit zou ‘maar’ voor een deel van onze leerlingen gelden. Maar voor 
deze leerlingen komt er nu dus ook geen eindtoets.  

- Het verkeersexamen voor de groep 7-leerlingen dat eind maart/begin april zou plaatsvinden, gaat op 
dat moment niet door. Veilig Verkeer Nederland kijkt of er een nieuwe datum gepland kan worden. 

- Het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 is afgelast. 
- De Koningsspelen die op vrijdag 17 april zouden plaatsvinden zijn afgelast en gaan zowel rondom ‘de 

Koerbelt’ als op school niet door.  
- Onze cultuurweek, die vanaf maandag 20 april zou plaatsvinden, is afgelast. Daarmee gaat ook de 

inloopavond op donderdag 23 april niet door.  
- De ROR (Reggesteyn Obstacle Run) is afgelast. 

 

We vinden het jammer dat zoveel leuke activiteiten nu niet door kunnen gaan. Tegelijkertijd zijn we 
realistisch: het is nu belangrijk om dit virus te controleren, daarom zijn veel activiteiten op dit moment niet 
wenselijk of haalbaar.  

 

Noodopvang leerlingen 

In deze tijd van Corona-crisis wordt er binnen bepaalde beroepsgroepen van werknemers (extra) inzet 

gevraagd. Voor ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen geldt het volgende: 

 

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen 

als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang 

(dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis meer dat beide ouders een cruciaal 

beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk 

kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. 

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-

beroepsgroepen 

 

Voor onze schoolvereniging PCPO geldt dat vanaf afgelopen woensdag alle noodopvang wordt verzorgd 

door Christelijke Opvang de Kindertuin op enkele locaties in Rijssen. De leidsters zijn gespecialiseerd in 

de opvang van kinderen. Voor de noodopvang worden geen (extra) kosten in rekening gebracht. 

Wanneer u gebruik wilt maken van deze opvang voor uw kind(eren) kunt u dit per mail doorgeven 

aan: noodopvangdekindertuin@gmail.com.  

 

In deze mail graag de volgende gegevens opnemen: 

voor- en achternaam: 

leeftijd: 

dag(en) waarvoor u opvang wilt: 

tijd(en) waarvoor u opvang nodig heeft: 

beroep(en) ouder(s)*: 

*i.v.m. verantwoording van kosten naar gemeente Rijssen-Holten 

 

Na aanmelding krijgt u via email van de Kindertuin te horen waar uw kind/kinderen wordt/worden 

opgevangen. 
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Bijlages 

Er komt veel nieuws via (social) media binnen over het coronavirus, maar veel van deze informatie is voor 
kinderen moeilijk te begrijpen. Als school ontvingen we een brochure die juist ook voor kinderen begrijpelijk 
is en goede informatie geeft. We willen deze brochure daarom bij deze nieuwsbrief met u delen. Van harte 
aanbevolen om zelf te lezen en/of met uw kinderen te bespreken! 

➢ Brochure over corona in taal voor allemaal 
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