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Lisse, 19 maart 2020 

 

 

Beste ouders, 

 

In deze brief willen we u bijpraten over de ontwikkelingen in de corona-crisis. 

 

Algemeen 

• Wat een zorgen! We zijn misschien vooral bezet met allerlei praktische zaken en consequenties. En 

hoe begrijpelijk is dat! We vinden het allemaal moeilijk een weg te vinden in deze omstandigheden. 

o Een ernstige situatie; Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn; er is niet toe 

te doen, noch is er af te doen; en God doet dat, opdat men vreze voor Zijn aangezicht. 

 (Prediker 3 : 14) 

o Een uitzonderlijke situatie; onwennig voor ons allemaal. We spreken vaak over ons werk mét en 

vóór de kinderen. Best wel schrijnend te ervaren dat dit van de week voor u en ons ineens heel 

anders werd! We zetten ons allemaal bijzonder in om er ondanks alles “ het beste van te 

maken”. Premier Rutte zei het: “Wees er voor elkaar”! 

• Met het verzorgen van het thuiswerk geven we enerzijds invulling aan onze verantwoordelijkheid: 

het is van cruciaal belang dat het onderwijs voortgang vindt. Anderzijds zijn we van harte bereid u te 

helpen bij het vinden van een dagstructuur en tijdsbesteding. Probeer echt vast te houden aan een 

overzichtelijke dagstructuur. Aanvullende tips hiervoor vindt u op: https://wij-leren.nl/praktische-

tips-thuis-leren.php. 

• Het team heeft conform de overheidsadviezen besloten thuis te werken als het kan. Individueel of in 

kleine aantallen wordt er op school gewerkt. Het MT en onderwijsondersteunend personeel zijn zo 

veel mogelijk in school. Dit heeft in principe géén consequenties voor onze bereikbaarheid! Wel  zijn 

er afspraken gemaakt voor overdracht als we onverhoopt “uitvallen”. In voorkomende gevallen zult u 

hierover per groep worden geinformeerd. 

• We horen en zien van ouders en kinderen dat er thuis hard gewerkt wordt. Fijn! Handel hierbij naar 

‘bevind van zaken’. Én schroom niet om te bellen of te mailen met de leerkracht. We helpen hiermee 

elkaar. Wíj kunnen u helpen bij uw vragen; ú helpt ons met uw feedback! Mooi om te merken dat 

leerkrachten ook zelf initiatieven nemen om met u en/of de kinderen in contact te komen. 

 

Afhaalmoment 

We hebben het werk klaargemaakt voor de volgende week (maandag 23 maart-vrijdag 27 maart). 

Vrijdag 20 maart (11.30-12.15 uur) is er voor ouders gelegenheid dit nieuwe thuiswerkpakket op het 

schoolplein op te halen. Laten we met elkaar secuur omgaan met de gezondheidsadviezen: geen handen 

geven, contact vermijden, afstand bewaren. Het afhaalmoment is géén gespreksmoment. 

https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php
https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php
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Bibliotheek 

De bibliotheken zijn gesloten. 

Lezen is een aangename, nuttige bezigheid. 

➢ Tijdens het afhaalmoment a.s. vrijdag, staat de “biebkrat” van elke groep bij de tafels. Daar kunnen 

de gelezen biebboeken in. Wij zorgen voor omwisseling en dat staat dan volgende week weer klaar. 

U mag daarvoor het eerder ontvangen witte tasje gebruiken. 

Op de kaart kun je aangeven als je 2 boeken wilt. Dat is het maximum aantal per kind. 

➢ Het is belangrijk dat kinderen leeskilometers (ook hardop) maken of dat er aan hen voorgelezen 

wordt. 

➢ Speciaal voor deze dagen, waarin kinderen niet naar school kunnen, geeft uitgeverij De Banier twee 

luisterboeken cadeau. Elke schooldag komt er een nieuwe aflevering bij. Kijk op 

www.debanier.nl/luisterboek 

 

Opvang 

Voor leerlingen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen is er noodopvang. Met 

betrekking tot de opvang van deze leerlingen volgen wij de informatie en adviezen van de Rijksoverheid. 

Deze informatie verandert echter voortdurend. We doen ons best up-to-date te blijven. Via de website 

houden we u op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u 

tijdens de gebruikelijke schooltijden(indien mogelijk) contact opnemen met Edith van Leeuwen (0252-

413099 of 06-30504085). 

 

Toetsmateriaal 

U merkt misschien in de planningen dat er sommige lessen worden overgeslagen. Dit heeft meestal te 

maken met toetsen. Voor de toetsen hebben we afgesproken deze over te slaan. Thuisgemaakte toetsen 

gaan ons geen objectieve informatie geven over de vorderingen. We willen de toetsen gebruiken bij de 

terugkomst van de kinderen om te kunnen bepalen hoe we dán het werk in de klas weer oppakken.  

 

Losse mededelingen: 

• De praktische verkeerstoets voor groep 7, op 3 april, vervalt, evenals de theoretische op 30 maart. 

• De centrale eindtoets voor groep 8 vervalt. Voor de praktische consequenties hiervan wordt u 

geïnformeerd door de leerkrachten. Verder verandert er voor de kinderen niets, hun advies-niveau 

is met u besproken en vastgesteld. In de praktijk blijkt al jaren dat het advies bevestigd wordt door 

de uitslag. Dus hier kunnen we echt rust van hebben. 

• De koningsspelen op 24 april gaan niet door! 

• We proberen u overzichtelijk te informeren. Deze week worden we gewaar, dat dingen snel en 

onverwacht kunnen veranderen. Belangrijk dus om uw mail en onze site steeds in de gaten te 

houden. 

 

Ik sluit af met een hartelijke en meelevende groet voor jullie allemaal! 

 

G. Romijn 

 

http://www.debanier.nl/luisterboek

