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Nieuwsbrief 14  
3 april 2020  
 
Pasen  
 
Mogen wij elkaar tot zegen zijn  
Bij alles wat ons te doen staat  
Alles wat we beleven mogen  
Alles wat ons overkomt  
 
Mogen wij elkaar tot zegen zijn,  
In het leven dat we samen delen  
Zo kwetsbaar als het is.  
 
Mogen wij vandaag   
Voor elkaar een zegen zijn,  
In ons verschillen en ons gelijken.  
 
Dan zal God ons zegenen in Zijn naam:  
Vader, Zoon en heilige Geest.  
 
Amen  
 
Bron: De ziel gaat te voet.  
 
Volgende week is het Pasen. We vieren de opstanding van Jezus. Dit jaar kunnen we geen Paasviering 
houden op school en ook onze traditionele paaslunch met de kinderen kan helaas niet doorgaan. We 
hopen dat u samen met uw kind(eren) een vorm kan vinden om het verhaal van de opstanding van 
Jezus te vertellen; het verhaal van troost en nieuw leven. Juist nu is dit hoopvolle verhaal van God 
met mensen, dwars door moeilijke tijden heen, heel actueel. Wij wensen alle kinderen en hun 
ouders/ verzorgers een gezegend Paasfeest.    
 
Meeleven  
We weten dat een aantal kinderen, maar ook ouders, opa’s, oma’s en collega’s op dit moment door 
ziekte thuis moeten blijven, of zelfs in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ook hebben we berichten 
ontvangen van het overlijden van naaste familieleden. Vanaf deze plaats wensen wij iedereen met 
zorgen om gezondheid, of groot verdriet door overlijden, heel veel sterkte toe in deze verdrietige en 
onzekere tijd.  
 
Thuisonderwijs en ophaalmoment  
Door het Coronavirus moeten alle scholen in ieder geval tot de meivakantie gesloten blijven. Dit 
betekent dat wij de komende weken thuisonderwijs bieden aan al onze leerlingen. U heeft hier 
gisteren een brief over ontvangen. Uiterlijk vandaag zal de groepsleerkracht van uw kind(eren) u 
informeren over de inrichting van het thuisonderwijs.   
Op maandag 6 april van 8.00 uur tot 10.00 uur is er gelegenheid het werk voor uw kind(eren) op 
school op te halen. Denkt u aan de afspraken om dit veilig te laten verlopen? Deze afspraken kunt u 
teruglezen in onze uitgebreide informatiebrief van donderdag 2 april j.l. 
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‘Teams’  
U heeft van ons via Mijn School Info een uitgebreide handleiding ontvangen voor het werken met 
‘Teams’. Uiterlijk vandaag ontvangt u via de groepsleerkracht van uw kind het emailadres wat nodig 
is om in te loggen in ‘Teams’. We hopen dat het u lukt ‘Teams’ dit weekend te installeren voor uw 
kind, zodat we volgende week contact kunnen zoeken met de leerlingen. Via de groepsleerkracht 
hoort u op welk moment en in welke vorm we dit gaan doen.   
 
Activiteiten geannuleerd  
Op dit moment weten we dat de Koningsspelen en de sportdag, het theoretisch verkeersexamen en 
de Eindtoets voor groep 8, dit jaar niet door kunnen gaan. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid 
over het schoolkamp van onze groepen 8. Als we hier meer over weten, dan informeren wij u 
uiteraard direct.   
 
Jarig!  
Niet naar school kunnen komen is extra jammer als je jarig bent. Veel kinderen vinden het tenslotte 
een groot feest om op school hun verjaardag te vieren. Alle juffen en meesters proberen op gepaste 
wijze aandacht te geven aan de jarigen uit hun klas. Alle juffen en meesters wensen onze jarige 
kinderen in deze periode een heel feestelijke dag toe!  
 
Berenjacht  
Veel kinderen zijn op jacht naar beren. Hebben jullie al gezien dat er achter de ramen van locatie 196 
ook een aantal beren verstopt zijn?  
 
Tot slot  
We zijn als team intensief aan de slag gegaan om het thuisonderwijs ook voor de komende weken 
goed vorm te geven. We gaan ons best doen dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar zowel 
voor u als ouder(s), voor onze leerlingen en voor ons team zijn dit nieuwe ontwikkelingen. We vragen 
uw begrip en medewerking als er mogelijk opstartproblemen zijn. Samen komen we er vast op een 
goede manier uit! 
 


