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Lisse, 26 maart 2020 

 

 

Beste ouders, 

 

In deze 3e update praten we u bij over allerlei schoolzaken i.v.m. de uitbraak van het Corona-virus. 

Vandaag is ook de nieuwsbrief verschenen. Die regelmaat (laatste donderdag van de maand) willen we erin houden. 

Daarin vindt u ook ander nieuws. Deze brief is alleen gericht op Corona. 

Alle tot nu toe verschenen schoolbrede ouderinformatie hierover kunt u vinden onder het kopje Corona nieuws op 

onze website. 

 

Afhaalmoment 

Op 25 maart hebben we u hierover apart geïnformeerd. We herhalen hier de datum (vrijdag 27 maart!) 

en welke tijd ú aan de beurt bent. We hebben een ‘timeslot’ ingesteld en de ouders verdeeld in 3 groepen: 

1. 10.30 – 11.00 Aangeenbrug tot en met Grisnich 

2. 11.00 – 11.30 Heemskerk  tot en met Pater 

3. 11.30 – 12.00 Reijerkerk tot en met vd Zwan 

Het is een bijzondere en risicovolle tijd. We moeten ons houden aan de richtlijnen die de overheid stelde. Alles gericht 

op onze veiligheid en gezondheid. We moeten oog houden voor elkaars welzijn. Omdat we willen waken voor ‘een 

overdosis digitaal’, begrijpen we dat het tastbare (boeken, schriften, werkbladen enz.) werk voor de kinderen en u 

belangrijk is. Daar hoort een uitwisselingsmoment bij! Dat kan op 2 manieren: ophalen of brengen. Aan beide vormen 

zijn risico’s verbonden. Wij hebben dit zorgvuldig overwogen en geconcludeerd dat ophalen het beste is. 

Met klem vragen we onszelf én u zich aan de richtlijnen te houden. 

 

Thuiswerk 

Thuis en op school wordt er hard gewerkt het beschikbaar stellen van planningen en materialen voor het 

thuisonderwijs. Thuisonderwijs is voor ons allemaal heel intensief. 

We blijven hechten aan de schoollijn om jullie te blijven voorzien van tastbare materialen (boeken, werkbladen, 

schriften enz.) We horen dat dit wordt gewaardeerd. Het voorkomt grote problemen i.v.m. te weinig computers of 

schermen en online vastlopers. 

Naast deze algemene schoollijn (die breed gewaardeerd wordt) is er op individuele- en/of groepsbasis, sprake van 

digitale contacten. Dit kan per groep verschillen. 

Er zijn tal van initiatieven, tips en suggesties van bedrijven, instellingen en ouders op allerlei gebied. Van school uit 

komen daarover geen adviezen of suggesties. U kunt, indien u dit wenst, hierin zélf uw keuzes maken. 

Wij handhaven onze werkwijze. Dat blijft de rode draad in ons aanbod voor de kinderen en u (ook voor wat betreft het 

aanbieden van de bijbellessen). Én ... u weet de weg als u vragen of zorgen hebt. 

 

Opvang 

Van de gemeente kregen we deze brief inz. ‘noodopvang kinderen 0-12 jaar’, met het verzoek deze te delen met onze 

ouders. 

 

Actie 

In de nieuwsbrief hebben we u verteld over de actie. Vergeet u niet vrijdag de envelop in te leveren? Hierbij 

benadrukken we dat het alleen om geld en lijsten gaat; overige schoolspullen mogen niet worden ingeleverd! 

 

En verder? 

Premier Rutte heeft gezegd dat er dinsdag bekend wordt gemaakt hoe het verder gaat. We wagen ons dus maar niet 

aan veronderstellingen. … moedig slaan we dus de ogen naar het onbekende land! 

 

Een hartelijke groet van meester Romijn. 

https://deakkerlisse.nl/news/47697/Corona-nieuws
https://www.deakkerlisse.nl/bestanden/511763/2020.03.25-Gemeente-Lisse---Informatiebrief-noodopvang-kinderen-0-12-jaar.pdf

