
 

 

 

 

Agenda  

Er staat tot en met 6 mei niets gepland dat 

doorgaat. 

Bijzondere tijden  
 

We keken uit naar 6 april; het moment 

waarop we elkaar weer zouden ontmoeten 

in het lokaal, in de gang of op het plein. 

Het moment waarop we weer met elkaar 

konden lachen, spelen, werken. Het mag 

helaas niet zo zijn. Een teleurstelling voor 

iedereen. 

De nieuwe datum waar we naar uitkijken is 

6 mei, de dag dat we weer naar school 

gaan na de meivakantie. Wat hopen en 

bidden we dat dit uit mag komen. Want 

hoewel we heel blij zijn met de manier 

waarop u uw kind thuis begeleidt en met 

de manier waarop onze leerlingen thuis 

werken, zijn we als team toe aan het echte 

contact, het lesgeven waar we ooit voor 

gekozen hebben. Aan ‘leven’ in de school. 

En misschien bent u inmiddels toe aan 

‘rust’ thuis, het oude vertrouwde patroon. 

We kunnen ons daar van alles bij 

voorstellen. Op naar 6 mei dus! 

Pasen 2020 

Pasen, het feest van de Opstanding. Het 

feest van nieuw leven, een nieuw begin, 

van de vergeving van alles wat fout gaat. 

We mogen weten dat God altijd bij ons is 

en blijft, ongeacht wat ons overkomt. Dus 

ook in deze bizar donkere tijd. Laten we 

ervoor zorgen dat Zijn Licht voor altijd in 

ons hart schijnt. Een bijzonder Paasfeest 

gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen en meivakantie 

De komende 3 weken zijn we nog hard 

aan het werk thuis, daarna volgt de 

meivakantie. In de meivakantie zal bekend 

worden of we 6 mei weer naar school 

gaan. Voor het thuiswerkrooster is het 

voor u van belang om te weten dat we het 

rooster aanhouden zoals dat normaal ook 

zou gelden. Dit betekent: 

✓ Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag – 

geen thuiswerk voor de leerlingen 

✓ Maandag 13 april – Tweede 

Paasdag – geen thuiswerk voor 

de leerlingen 

✓ Maandag 27 april tot en met 5 mei 

– meivakantie – geen thuiswerk 

voor de leerlingen  

 

Bereikbaarheid leerkrachten 

We willen u vragen de leerkrachten alleen 

te benaderen met mails, apps of 

telefoontjes tussen 8.00 uur en 17.00 uur. 

En dan graag rekening houdend met hun 

werkdagen zoals dat vroeger, toen de 

leerlingen nog naar school gingen, het 

geval was. Er wordt door collega’s een 

toenemende druk ervaren om ook buiten 

‘werktijd’ paraat te staan. En zeker, dat ligt 

natuurlijk ook aan onszelf. Als we deze 

situatie langdurend vol willen houden is 

het goed ons zoveel als mogelijk aan deze 

afspraak te houden. Dank!  

Opvang 

Ook voor de komende drie weken 

verzorgen wij de opvang van leerlingen 

van ouders met vitale beroepen die geen 

andere oplossing weten dan ons hiervoor 

te benaderen. Het aanmelden voor deze 

opvang geschiedt alleen Hergo van Ginkel 

uiterlijk 17.00 uur de dag voordat de 

opvang nodig is. U kunt hem bellen op 06-

38548449.  
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