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Van de directie. 
Allereerst willen wij u zeer hartelijk bedanken voor alle positieve reacties die wij van u hebben 
ontvangen! Erg fijn dat u zo uw waardering uitspreekt. 
 
We zien ook dat veel kinderen en ouders druk bezig zijn met het thuiswerk. Wij realiseren ons ook 
dat het veel van u vraagt om hiermee bezig te zijn. Daarvoor onze waardering! 
 
Voor de meeste kinderen hebben ouders zelf opvang geregeld. Daar zijn wij als team erg blij mee, 
want ‘het verzorgen van onderwijs’ vraagt echt het grootste deel van onze aandacht.  Alleen aan 
kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen wordt opvang geboden. Elke dag zijn er 
teamleden aanwezig om de kinderen op te vangen. Natuurlijk zijn dit teamleden zonder klachten. 
Ook vangen we alleen kinderen op die geen klachten hebben. Tijdens de opvang houden we ons aan 
de adviezen van RIVM en dagelijks wordt de school schoongemaakt, zodat ook bij minimaal gebruik 
van de school de hygiëne gewaarborgd blijft. 
 
De komende weken zal voor iedereen onzeker zijn; komen er meer landelijke aanpassingen? Starten 
de kinderen na 6 april weer op school? Vragen waar we op dit moment geen antwoord op weten, 
maar waar we ons alleen maar zo goed mogelijk op voor kunnen bereiden.    

Van de Drie Ballonnen. 
We zijn het personeel dankbaar dat ze klaar staan om de kinderen op te vangen in deze bizarre tijd. 
De medewerkers van het IKC doen er alles aan om de kinderen een fijne dag te bezorgen. 
 
Achter de schermen zijn we druk bezig om duidelijkheid te bieden naar onze medewerkers omtrent 
het inroosteren. Daarom vragen wij jullie medewerking om de kinderen af te melden in het 
ouderportaal, wanneer opvang niet noodzakelijk is. 
 
Het is mooi om te ervaren hoe goed we in verbinding staan met elkaar. Zorg goed voor elkaar. 

Van School Maatschappelijk Werk (SMW). 
Wij realiseren ons dat het in deze tijd, met meerdere personen, en de gehele dag thuis, voor zowel 
de ouders als de kinderen een hele uitdaging is. Om de dag positief en zonder al te veel strijd/ruzie 
door te komen is misschien toch wel een opgave. Hierbij voegen wij daarom tips en adviezen vanuit 
onze Schoolmaatschappelijk werker in de hoop dat dit helpend is . 
  
Voor ouders met zorgen over opvoeden in de huidige situatie of ouders waarvan de spanning 
onderling thuis zodanig oploopt waar u niet met elkaar uitkomt is er altijd de mogelijkheid om met 
opvoedvragen te bellen naar onze school maatschappelijk werker: Mascha 
Hooymans. m.hooymans@schoolformaat.nl of tel. nr. 06-46179201. Zij kan telefonisch met u 
meedenken en wellicht wat tips en adviezen geven die helpend zouden kunnen zijn bij u thuis. 
Wanneer er al een Jeugdhulpverleningsinstantie  bij u betrokken is, is het goed om met hen 
telefonisch contact te maken. 

Informatie eindtoets groep 8. 
Er komt dit schooljaar geen eindtoets voor leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs. Dat heeft 
verantwoordelijk minister Arie Slob besloten na overleg met de onderwijssector. 
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Volgens de bewindsman hebben leraren en ander onderwijspersoneel het te druk met de opvang van 
kinderen van ouders in vitale beroepen zoals de zorg en daarnaast met het organiseren van 
onderwijs voor kinderen die thuiszitten.  
 
Het schooladvies dat de leerlingen de afgelopen tijd hebben gekregen, zal bepalen naar welke 
middelbare school de kinderen straks gaan. Op die middelbare school zal in het nieuwe schooljaar 
„goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek zitten.” 
 

Langs deze weg heel veel succes en sterkte voor de komende dagen!  

Team IKC Noordeinde 
 

 


