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Lisse, 16 maart 2020 

Beste ouders, 

Vandaag hebben we hard gewerkt aan de consequenties van het overheidsbesluit om de scholen te sluiten. 

We hebben ons gericht op 2 hoofdzaken: 

1. Hoe voorzien we in de opvang van kinderen van wie beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal 

beroep. Deze morgen waren er géén kinderen. We hebben het ouderbestand geïnventariseerd en 

denken dat er 8 gezinnen zijn, die dit betreft. Zij hebben een mail gekregen, waarin  opgave gedaan 

kan worden. Als u onverhoopt geen mail hebt ontvangen, kunt u dit melden. 

2. Thuiswerk.  We zijn van mening dat een langere periode zonder onderwijs de ontwikkeling van 

onze kinderen niet ten goede komt. De leerkrachten zijn vandaag bezig geweest met een eerste 

opzet voor het gereedmaken van thuiswerk. De volgende overwegingen speelden bij deze opzet 

een rol: 

a. Wij willen u helpen aan een dagstructuur in uw gezin, en adviseren u hieraan in ieder geval 

de ochtenden te besteden. 

b. De kinderen krijgen hun eigen boeken en werkboeken. Daarnaast is er voor elk kind een 

schrift waarin gewerkt kan worden. Bij terugkomst op school kan de leerkracht in één 

oogopslag zien wat er gedaan is. 

c. We geven u per week één psalm, zodat u met uw gezin deze kunt leren. 

d. We geven u per dag één suggestie voor een bijbelverhaal, zodat u per dag hiervoor een 

gezamenlijk moment hebt. U vindt er een kopie van, maar bent natuurlijk vrij hiervoor uw 

eigen bronnen te gebruiken. 

e. We beraden ons op digitale mogelijkheden, maar zijn er vooralsnog voorzichtig mee. 

Digitale toepassingen bevorderen niet de gezamenlijkheid voor gezinnen met meerdere 

kinderen die niet over voldoende schermen beschikken. Daarnaast is er een risico op 

verwarring vanwege de grote diversiteit aan mogelijkheden. Bovendien blijkt vandaag dat 

er voortdurend sprake is van een overbelasting en vastlopen van online-omgevingen. 

f. U  vindt, naast suggesties van leerkrachten bij het lesmateriaal, gekopieerde handleidingen. 

Deze zijn eventueel en ter aanvulling. Wij beseffen dat u geen professional bent. Uw eigen 

inzicht brengt u ver! De leerkracht is beschikbaar voor vragen. 

De antwoorden zijn apart bijgevoegd en staan onder toezicht van de ouders; we vragen u 

hier secuur mee om te gaan en deze in te zetten tijdens een serieus gepland nakijkmoment. 

Oudere kinderen kunnen hierbij helpen. 

Kijk na met een andere kleur pen en laat de fouten verbeteren. 

g. We hebben thuiswerkpakketten voor deze week klaargemaakt. Deze kunnen 

dinsdagmorgen tussen half negen en half tien  door ouders(!) worden opgehaald op het 

voorplein. We hebben het werk ingepakt en uitgestald per groep per kind. U weet zelf bij 

welke groep u moet zijn. 

Schrik niet van de hoeveelheid werk en materialen. Het hoeft niet allemaal tegelijk. Zeker 

als er meerdere kinderen in een gezin zijn, is het wel belangrijk e.e.a. overzichtelijk te 

houden. 

h. Later in deze week willen we u informeren over het vervolg  van het te plannen werk. Dit 

geldt ook voor een eventuele terugkoppeling van het gemaakte werk.  
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Verder willen we het volgende met u delen: 

a. Wij hebben afgesproken dat we uitsluitend via de mail in Parnassys en/of de website met u 

communiceren. SVP niet via app! Dat is ook een verzoek aan u. Als leerkrachten uitvallen, willen we 

weten wat er met u is gecommuniceerd.  

Het is dus belangrijk om uw mail én onze site voortdurend in de gaten te houden. 

b. Wij zijn gedurende de schooltijden telefonisch of via de mail bereikbaar. 

c. We willen graag weten als kinderen ziek zijn (of weer beter). 

d. Als de kinderen thuis zijn, zijn ze niet welkom op het schoolplein. 

e. Voor eventueel bezoek kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de hoofdingang. 

f. Over het verloop van de actie voor de Makor Ha Tikva school hopen we u apart te informeren. 

 

Voor vragen en/of suggesties bent u welkom! 

 

Sterkte in alles! 

met vriendelijke groet, 

G. Romijn 

 

 


