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Terugblik 

WAUW!! Wat fantastisch om te merken hoe goed de meeste leerlingen en hoe geweldig u als ouders het 
thuisonderwijs oppakt! We hebben geprobeerd voor alle leerlingen een passend thuiswerkpakket te maken, 
en houden elke dag contact via Parro. Ook is er in diverse groepen al videobellen uitgeprobeerd; wat fijn dat 
we zo wel kunnen horen en zien hoe het met onze leerlingen gaat, we missen iedereen wel erg!  

 
We begrijpen goed dat het voor u als ouders niet altijd makkelijk zal zijn om uw 
kind(eren) hele dagen thuis te hebben, huiswerk te begeleiden en misschien ook nog 

vanuit huis te moeten werken. We willen u een groot compliment geven voor uw 

inzet!  
 
Het belangrijkste vinden wij, dat uw kind(eren), onze leerlingen, het goed hebben thuis. 

Dat u samen ook momenten hebt waarop u kunt genieten van tijd samen en van de lente die nu echt 
begonnen is. Het werk dat we opgeven is bedoeld om de vaardigheden die kinderen geleerd hebben te 
onderhouden en te zorgen dat kinderen niet terugzakken in niveau. Het is belangrijk om dagelijks aan het 
thuiswerk te werken, zodat uw kind bijblijft en om te zorgen dat uw kind geen achterstand oploopt. Heeft 
uw kind moeite met de stof of de hoeveelheid, dan mag u altijd een bericht naar de leerkracht(en) van uw 
kind sturen zodat we samen kunnen kijken wat uw kind nodig heeft.    

 

Vooruitblik 

We verwachten dat er a.s. dinsdag of woensdag bericht komt vanuit de overheid of de scholen vanaf 7 april 
weer open mogen, of dat de scholen nog dicht moeten blijven. Als dit bericht er is, zullen we u ook zo spoedig 
mogelijk informeren. Mochten de scholen dicht moeten blijven, dan zullen we zorgen dat u volgende week 
een nieuw pakket met thuiswerk ontvangt.  
 

Geboren 

Begin deze week ontvingen we een heel mooi bericht: bij juf Daphne Scherphof en 

haar man Kay is een dochter geboren: J u l a ! Het gaat goed met juf en haar 

dochter. Sommige collega’s zijn ook al op raamvisite geweest! We wensen Jula met 
haar ouders en grote zus veel gezondheid, geluk en Gods zegen toe.  

 

Schoolreis en kamp 

Nu bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni niet door mogen gaan, kan de geplande schoolreis en het 
geplande kamp voor de groep 8-leerlingen helaas ook niet doorgaan. Vooralsnog is het niet mogelijk om dit 
naar een later moment te verzetten, en lijken deze activiteiten dit schooljaar helemaal te vervallen. Mocht 
er aan het einde van dit schooljaar toch een mogelijkheid zijn voor een alternatief voor het schoolreisje en/of 
het kamp, dan laten we u dit weten.  
 

Dit betekent dat u niet hoeft te betalen voor een schoolreis of kamp. Ouders die al betaald hebben, krijgen 

komende week het geld teruggestort.  
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