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SCHOOL 

Trots 
Wat fijn om af en toe van jullie iets te horen. We 
hebben prachtige tekeningen en kaarten mogen 
ontvangen van de kinderen, wij missen jullie ook.  

We realiseren ons terdege dat deze situatie vraagt om 
flexibiliteit, doorzettingsvermogen en creativiteit van 
zowel jij als ouder/verzorger als van de kinderen. 
Daarom willen wij namens het gehele team onze grote 
waardering en dank uitspreken voor jullie en alle 
Vuurvogels. Wij zijn trots op jullie! 

 

 
 
 
 
Afwezigheid Brigitte 
Brigitte is geveld door de griep en hopelijk over een 
weekje weer present. Tot die tijd zal Suzanne de Bar 
samen met het team haar taken overnemen. Je kunt 
Suzanne bereiken per email:  
suzanne.debar@opmaatgroep.com.  
 
 

 
 
 
 
 
Het Coronavirus in kindertaal 
Vooral voor jonge kinderen is het virus nog moeilijk te 
begrijpen. Ze hebben er hoe dan ook in de afgelopen 
weken veel over gehoord. En toch is er een grote kans 
dat er nog veel onbekend is voor je kind. Door er 
samen over te praten komen die vragen en 
onduidelijkheden vanzelf naar voren. Jij bent als 
ouder een ‘veilige haven’ in deze onrustige tijd. Door 
zelf over het virus te vertellen geef je duidelijkheid en 
dus geruststelling aan je kind. Vertaald in kindertaal is 
het virus bijvoorbeeld als volgt uit te leggen: 
Iedereen is wel eens verkouden of krijgt wel eens de 
griep. Dat komt door een virus. Een virus is een klein 
onzichtbaar iets wat tussen mensen reist. Sommige 
virussen zijn goed en doen mensen geen kwaad, 
andere virussen zijn slecht en maken mensen 
ziek. Griep is ook zo’n virus waar mensen ziek van 
worden. Maar waar ook veel mensen vanzelf weer 
beter van worden. (Weet je nog dat je zelf griep had?) 
Het Coronavirus is ook een griepvirus. Het is eigenlijk 
gewoon een nieuwe soort griep. Kinderen kunnen het 
Coronavirus wel krijgen, maar worden er meestal niet 
heel ziek van. Je krijgt bijvoorbeeld koorts en gaat 
hoesten en vaak gaat het vanzelf weer over. 
Heel veel mensen praten nu over het Coronavirus 
omdat het een nieuw virus is. Het nieuwe Coronavirus 
kan voor sommige mensen wel gevaarlijk zijn. Vooral 
voor oudere mensen en mensen die al wat zieker zijn. 
Die mensen moeten dus extra voorzichtig zijn dat ze 
het virus niet krijgen. 
 
Voor gewone griepvirussen die we al wel kennen 
hebben onderzoekers een vaccin gemaakt waardoor 
oudere of zieke mensen geen griepvirus meer kunnen 
krijgen. (net als dat jij wel eens prikjes hebt gehad om 
niet ziek te worden, dat was ook een vaccin voor een 
ziekte) Maar omdat het Coronavirus een nieuw virus 
is, is er nu nog geen vaccin voor. De onderzoekers zijn 
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natuurlijk wel heel druk bezig om een vaccin en 
medicijnen voor het Coronavirus te maken. Doktoren 
kunnen in het ziekenhuis nog wel andere dingen doen 
om te helpen.  
Een groot probleem van een virus is dat het van je 
lichaam naar het lichaam van iemand anders reist 
zonder dat je dat ziet of merkt. Via je handen, of door 
te niezen of te hoesten kun je het virus aan iemand 
anders doorgeven. Daarom moeten we heel 
voorzichtig zijn en er alles aan doen om onszelf en 
anderen te beschermen, zodat zo min mogelijk 
mensen ziek worden. We willen dat alle mensen goed 
opletten en zoveel mogelijk thuis blijven zodat het 
virus zich niet te snel verspreidt. Hierdoor hebben de 
dokters en de onderzoekers genoeg tijd om zieke 

mensen te helpen en medicijnen te maken. Het is 
belangrijk dat alle mensen hier goed op letten. Ook jij 
kan hier iets aan doen, want jij kan ook helpen: 

• Als je moet hoesten of niezen dan doe je dat in je 
elleboog. 

• We wassen onze handen vaker: altijd voor het eten of 
als we ergens binnenkomen of geweest zijn. 

• Als je verkouden bent gebruik je een papieren 
zakdoekje die je kunt weggooien. 

• De scholen zijn voorlopig dicht, zodat kinderen niet 
ziek worden en het virus door kunnen geven aan 
oudere of al zieke mensen. 

• We blijven zoveel mogelijk thuis zodat we andere 
mensen niet ziek maken. We kunnen het virus 
namelijk zonder dat we het merken doorgeven. 
 
Schooltv 
NPO Zapp/Zappelin en Schooltv (NTR) stellen vanaf 
maandag 6 april educatieve programma’s beschikbaar 
via de tv-zender NPO Zappelin extra. Zo kunnen 
basisschoolkinderen elke doordeweekse dag Schooltv 
kijken, zonder dat zij een laptop, tablet of 
internetverbinding nodig hebben. 
  
Veel scholen richten het onderwijs op afstand in met 
behulp van online tools. Maar niet alle kinderen 
beschikken thuis over voldoende middelen om het 
lespakket online te kunnen volgen. En ouders kunnen 
om verschillende redenen niet altijd helpen bij het 
onderwijs vanuit huis. Nu de periode dat kinderen 
thuis zijn verlengd is, groeit bij scholen de zorg over 
een toename in niveauverschillen tussen kinderen. 
 
Om een helpende hand te bieden zullen er vanaf 
maandag 6 april iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 
uur educatieve Schooltv programma’s uitgezonden 
worden op het themakanaal NPO Z@ppelin extra. Dit  
Themakanaal is in het basispakket te zien bij Ziggo op 
kanaal 311, bij KPN op kanaal 58 en bij T-Mobile op 
kanaal 95.  
Willemijn Francissen, mediadirecteur NTR: “Het is 
belangrijk dat alle kinderen die nu thuis zitten toegang 
hebben tot educatief materiaal. We zijn blij dat de NTR 
met Schooltv daarin een rol kan spelen. Zeker voor 
huishoudens die niet over (voldoende) online middelen 
beschikken is het prettig dat Schooltv nu ook wordt 
aangeboden via NPO Z@ppelin extra. En natuurlijk is 
het fijn voor álle ouders/verzorgers om hun kinderen 
voor de televisie te kunnen zetten in de wetenschap 
dat ze er ook nog iets van leren...”. 
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De doordeweekse programmering van Schooltv is als 
volgt: 
09.00 tot 09.30 uur:            groep 1 en 2 
09.30 tot 10.00 uur:            groep 3 en 4 
10.00 tot 11.00 uur:            groep 5 en 6 
11.00 tot 12.00 uur:            groep 7 en 8 
 

 
Per tijdslot is er een selectie gemaakt van lesvideo’s 
die veel gebruikt worden in het onderwijs voor die 
groepen. Kinderen uit de onderbouw leren onder 
andere de letters met ‘Letterjungle’, rekenen met 
‘Moffel en Piertje’ en kunnen meezingen met de 
liedjes uit Sesamstraat. Voor de bovenbouw zijn er 
onder andere video’s uit ’13 in de oorlog’ en ‘Willem 
Wever’, maar ook landenvideo’s bij wereldoriëntatie. 
Het zijn video’s die de leerkracht normaal in zijn of 
haar les gebruikt. 
 
Omgaan met verlies in coronatijd 
We willen jullie als ouders/verzorgers informeren 
over zaken die bij deze Corona-tijd kunnen komen 
kijken. Verdrietig onderwerpen, maar zeker wel 
noodzakelijk om daarover te communiceren met 
jullie. 
 
Wanneer iemand uit het gezin of in de naaste 
omgeving op dit moment overlijdt, zijn de 
mogelijkheden tot afscheid nemen nogal ingeperkt 
door de voorschriften van RIVM. Daarbij is er een 
verschil of iemand overlijdt door het coronavirus of 
door andere oorzaken. 

 
Als de doodsoorzaak niet het coronavirus is  
De aanwezigheid van kinderen bij het overlijden hangt 
mede af van waar iemand overlijdt. In het ziekenhuis 
zal hier, indien mogelijk, gelegenheid toe gegeven 
worden maar het zal meestal met strengere afspraken 
en regels gepaard gaan. Op de Intensive Care zal dit 
vrijwel onmogelijk zijn. 
Als het een ouder betreft zal men hier waarschijnlijk 
soepeler mee omgaan. Bij het overlijden van een 
grootouder in een verpleeghuis wordt het bezoek, 
wat nu niet meer toegestaan is, wel toegelaten maar 
de verwachting is dat dit de eigen kinderen betreft en 
niet de kleinkinderen.  
In deze situaties is het wellicht mogelijk een korte 
video-opname te maken voor thuis.  
Na het overlijden, als de arts de dood heeft 
vastgesteld, wordt een uitvaartonderneming gebeld. 
Ook de uitvaartbegeleider moet zich aan de richtlijnen 
van het RIVM houden. Dat betekent dat de 
uitvaartbegeleider de regelingen per telefoon, Skype 
en mail doet. Dat maakt het pijnlijk genoeg veel 
onpersoonlijker dan normaal gesproken. Om de 
kinderen toch te kunnen betrekken is beeldcontact 
(Skype, Zoom, Facetime) aan te bevelen zodat de 
uitvaartbegeleider ook met de kinderen kan spreken 
en zij hem of haar kunnen zien.  
Het verzorgen van de overledene mag op dit moment 
niet meer in aanwezigheid van de familie gebeuren. 
Tegen thuis opbaren is geen bezwaar en ook 
thanatopraxie (lichte balseming) is nog toegestaan. 
Niet elke uitvaartonderneming biedt dit nog aan maar 
het gezin mag dit wel zelf regelen. Bij thuisopbaring 
kunnen de kinderen beter betrokken worden dan bij 
opbaring in een rouwcentrum (zie hiervoor de 
literatuursuggesties). Rouwbezoek moet zeer beperkt 
blijven en hierbij moet de onderlinge afstand van 1,5 
meter in acht genomen worden.  
Leg aan kinderen uit dat condoleren gebeurt door 
bijvoorbeeld je hand op je hart te leggen of met het 
namasté gebaar. Voor kinderen is het vaak moeilijk 
om afstand te houden van bezoekers die ze goed 
kennen. Dus het is belangrijk te overwegen wat het 
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zwaarst weegt. Zorg eventueel voor beeldcontact via 
Skypen, Facetimen of Zoom met de grootouders en/of 
andere belangrijke personen. Maak foto’s of een 
video om te delen voor wie dit graag wil. Ook voor de 
kinderen kan dit in een latere fase fijn zijn. Wat extra 
waardevol is, is om de kinderen zelf foto’s te laten 
maken of te laten filmen. Zij nemen vaak een ander 
perspectief dan volwassenen. 
Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij de 
uitvaart is intussen zeer beperkt, op dit moment tot 
dertig maar dat aantal kan nog naar omlaag bijgesteld 
worden de komende tijd. Mensen die ziek of 
verkouden zijn of koorts hebben, worden verzocht 
niet te komen, zelfs niet als het hun partner of ouder 
betreft. Dit om besmetting van anderen te 
voorkomen. Als het de eigen ouder of iemand anders 
uit het gezin betreft, kunnen kinderen (mits niet 
verkouden of snotterig) aanwezig zijn. Als het 
bijvoorbeeld een grootouder betreft dan kan het een 
bespreekpunt zijn, ook al omdat het toegestane 
aantal personen dan snel overschreden wordt. 
Ook bij de uitvaart gebeurt het condoleren met de 
hand op het hart en een kleine buiging of met het 
namasté gebaar. Eventueel kunnen kinderen iets 
maken zoals een wensboom of een slinger met 
tekeningen die bij de dienst gebruikt wordt en lezen 
volwassenen tekst van kinderen voor of kunnen 
kinderen zelf een bijdrage aan de dienst leveren via 
vooraf opgenomen video-beelden. Aangeraden wordt 
om de dienst op beeld vast te leggen. 
  
Wanneer er sprake is van overlijden door het 
coronavirus  
Soms zijn de klachten van iemand vanaf het begin heel 
ernstig en volgt onmiddellijke opname in het 
ziekenhuis, mogelijk zelfs op Intensive Care. Dan is 
geen bezoek meer mogelijk en is het zeer spannend of 
hij of zij nog wel beter wordt. In bepaalde regio’s is nu 
al geen ruimte meer op de IC’s en worden patiënten 
naar ziekenhuizen elders in het land overgebracht, 
soms honderden kilometers verderop. Met de vraag 
of ze nog wel ooit thuis zullen komen. Als duidelijk is 
dat de persoon gaat overlijden zijn er weinig tot geen 

mogelijkheden om nog een laatste moment samen te 
hebben. Niet alleen vanwege de onmogelijkheden in 
de ziekenhuizen maar ook omdat de rest van het gezin 
vaak in thuisisolatie of quarantaine is en het huis niet 
mag verlaten. 
Wanneer iemand door het coronavirus overlijdt, zijn 
de beperkingen nog groter dan we hiervoor 
beschreven. De uitvaartbegeleider kan de kinderen 
toch zoveel mogelijk betrekken door gebruik te maken 
van contact waarbij beeld mogelijk is en hen 
rechtstreeks vragen te stellen. 
Wat we kunnen doen en waar we invloed op hebben, 
is aan hoe wij als baken aanwezig zijn voor kinderen 
en hen zo goed als mogelijk informeren, betrekken en 
recht doen aan hun specifieke behoeften. Dat vergt 
overigens in eerste plaats ook goed voor je zelf (laten) 
zorgen. Kinderen hebben het meeste aan je als jij 
rustig en kalm bent en zo goed mogelijk (gezien de 
omstandigheden) in je vel zit. Dat wil niet zeggen dat 
je emoties moet verbergen maar je kunt ze met de 
kinderen delen en samen verdrietig zijn. En ze soms 
even ‘ondertitelen’; ‘Mama werd net even heel boos, 
dat zijn grote mensen ook wel eens. Sorry, als je 
daarvan geschrokken bent. Laten we elkaar maar even 
vasthouden, is dat goed?’. 

 
Stuur eens een kaartje! 
We hebben een oproep mogen ontvangen vanuit 
Stichting De Wever. Ze zouden het erg fijn vinden als 
onze kinderen een briefje, tekening of kaartje zouden 
willen maken voor de vele ouderen die op dit moment 
geen bezoek mogen ontvangen.  
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Mocht je aan deze actie mee willen doen en de 
ouderen blij willen maken (is géén verplichting) dan 
mag je de post opsturen naar: 
 
Maudy van Hooft 
Meikers 17 
5056 DL Berkel-Enschot 
 
Maudy zorgt ervoor dat jullie post verspreid wordt 
onder alle ouderen binnen Stichting De Wever.  
Stuur je het liever niet op, dan mag het ook op school 
in de brievenbus, vermeld er dan duidelijk bij dat het 
voor Stichting De Wever bestemd is. 
 
Een veilige thuissituatie in Coronatijd 
Door corona zitten veel kinderen en gezinnen in deze 
periode vooral thuis. Net als tijdens schoolvakanties 
betekent dit voor sommige kinderen dat de stress 
toeneemt. Soms kan het zo zijn, dat het thuis voor 
kinderen dan niet meer veilig en fijn is. Plekken waar 
het wél veilig is en waar kinderen vaak juist even op 
adem kunnen komen, zoals school, bso, de 
sportvereniging, thuis bij vriendjes of bij opa en oma, 
vallen op dit moment weg. De situatie rondom het 
corona-virus zorgt daarnaast voor extra ontregeling in 
gezinnen, door o.a. onzekerheid over werk en geld, 
angst voor het virus zelf, het plots moeten 
combineren van werk-, school-, zorg- en 
huishoudelijke taken. 
Ouders en kinderen die vragen hebben of zorgen over 
een (on)veilige thuissituatie hebben, kunnen altijd 
contact opnemen met school, maar ook met deze 
instanties: de kindertelefoon.nl, jouwGGD.nl voor 
kinderen/jongeren en de Luisterlijn en MIND 
korrelatie voor volwassenen. 
Schroom niet om hulp te vragen of even te sparren 
over hoe je om kunt gaan met bepaalde situaties, met 
de leerkrachten, intern begeleider Imke Denissen 

(imke.denissen@opmaatgroep.com) of de 
vertrouwenscontactpersoon Eefje Verheijden 
(eefje.verheijden@opmaatgroep.com).  
Achter de schermen zijn we er voor jullie! 

 
 

 
 

Hou vol! 
Wij denken aan jullie. 

Team de Vuurvogel 
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