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 Beste ouders 
De school is nu bijna 2 weken gesloten en wat 
een impact heeft dit op iedereen. Voor de 
kinderen die ineens hele dagen thuis zijn, u als 
ouders die de kinderen onderwijs moeten 
geven, opa’s en oma’s die bij moeten springen 
of waar de kinderen ineens niet meer naar toe 
mogen.  
 
We missen de kinderen. Inmiddels hangt met 
grote letters voor de ramen: LIEVE KINDEREN 
WE MISSEN JULLIE! En dat doen we ECHT! 
Het is ongezellig stil in de school. Niemand die 
even wat komt vragen of vertellen. Er klinkt zo 
weinig gelach. Op school is een aantal 
leerkrachten aanwezig, maar lang niet 
iedereen. Een aantal werkt thuis en een klein 
aantal is ziek.  
Alles gaat anders. We vragen ons af hoe het 
met de kinderen gaat? ‘Zijn er zorgen?’ ‘Lukt 
het  structuur aan te brengen in de dag?’ ‘Lukt 
al dat thuiswerken wel?’ De leerkrachten 
hebben regelmatig contact met het thuisfront. 
Ik hoop dat het lukt om al uw vragen te stellen 
via de mail of op een andere manier. 
Mailen met de directie mag altijd! 
 
We hopen allemaal dat deze periode snel 
voorbij gaat en dat we ons leven weer op 
kunnen pakken zoals we gewend waren.  
 

 
 
 
 
 

Belangrijk voor iedereen met kinderen thuis 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️  
 

 U heeft waarschijnlijk de neiging om een 
strakke minuut tot minuut rooster te maken 
voor uw kinderen. U hoopt op uren leren, 
online oefeningen, experimenten en 
boekverslagen. U gaat schermtijd beperken tot 
alles klaar is!  
 
Maar er is iets belangrijks... Onze kinderen 
maken zich misschien net zoveel zorgen als wij 
doen op het moment. Ze horen niet alleen alles 
wat er gebeurt maar ze voelen ook onze 
spanning en angst. Zij hebben nog nooit zoiets 
meegemaakt. Ja, het idee van weken vrij 
vinden ze geweldig en ze hebben het idee 
waarschijnlijk dat het een ontzettend leuke 
vakantie gaat zijn, zich niet realiserend dat de 
werkelijkheid is dat ze vast thuis zitten zonder 
hun vrienden te kunnen zien.  
In de komende weken kunnen steeds meer 
gedragsproblemen ontstaan. Of het nou angst 
is of boosheid of protest omdat ze niets 
‘normaals’ kunnen doen - het komt eraan. Ze 
kunnen woedeaanvallen krijgen en 
tegendraads gedrag in de komende weken. Dit 
is normaal en te verwachten onder deze 
omstandigheden.  
Waar kinderen nu behoefte aan hebben is om 
zich veilig en geliefd te voelen. Het idee hebben 
dat het allemaal goed gaat komen. Dit kan 
betekenen dat het even niet lukt om 
opgegeven werk af te krijgen. Misschien lukt 
het later op de dag beter en anders de 
volgende weer nieuwe kansen.  Speel buiten en 
ga met ze wandelen. Bak koekjes en klieder 
met verf. Speel bordspellen en kijk films. Ga 
samen een experimenteren of maak virtuele 
rondleidingen van musea of dierentuinen. 
Begin een boek te lezen samen met het hele 
gezin.  
Maak je niet al teveel zorgen over achterstand 
op school. Alle kinderen zitten in hetzelfde 
schuitje. Als we terug zijn op school, gaan we 
met elkaar kijken wat nodig is. Leraren zijn hier 
experts in!  
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 Ga geen ruzie met ze maken omdat ze geen zin 
hebben in rekenen of taal. Ga niet tegen ze 
schreeuwen als ze niet het rooster volgen. 
Verplicht ze op dat moment niet om 2 uur te 
leren als ze dat niet meer kunnen.  
Als dit allemaal afgelopen is, is de mentale 
gezondheid van je kind veel belangrijker dan 
hun academisch niveau. En hoe ze zich nu 
voelen zal ze veel langer bijblijven dan wat ze 
precies gedaan hebben in die schoolloze 
weken. Hou dat in gedachten iedere komende 
dag.  
(Gekopieerd en vertaald van een leraar uit de 
VS.) 

 
Bijbelse geschiedenis  

Deze verhalen kunt u thuis voorlezen. 
De paasmaaltijd, Mattheüs 26:17-29 
Jezus wordt gevangen genomen, Mattheüs 
26:30-68 
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Mattheüs 
26:69-75 
 

Jarigen 
De afgelopen week waren jarig: 

21/03 Anne   gr. 5b 
21/03 Joël   gr. 4b 
21/03 Ephraïm  gr. 4b 
21/03 Trent   gr. 3a 
21/03 Matthijn  gr. 4b 
22/03 Naya   gr. 6b 
22/03 Finn   gr. 1c 
22/03 Heavenley  gr. 8a 
23/03 Rosalie   gr. 6b 
23/03 Shaylee   gr. 8b 
24/03 Isabel   gr. 8b 
24/03 Lamar   gr. 5a 
26/03 Jesse   gr. 8b 
26/03 Mees   gr. 6b 
26/03 Matteo   gr. 5b 
26/03 Milou   gr. 1b 
26/03 Levien   gr. 1c 
 

Allemaal nog van harte gefeliciteerd! We 
hopen dat jullie allemaal, ondanks de 

coronacrisis, toch een leuke verjaardag 
hebben gehad! 

 

De komende week (t/m 5 april) zijn jarig: 
27/03 Isa    gr. 6a 
31/03 Noura   gr. 2b 
01/04 Jake   gr. 3b 
02/04 Ziad   gr. 8a 
03/04 Mirthe   gr. 6a 
03/04 Vincent   gr. 4b 
03/04 Julia   gr. 4a 
04/04 Loïs   gr. 3a 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 
       Planning maart en april 

 Maandag, woensdag en vrijdag: 
Fruitdagen 

 Dinsdag (oneven weken): Spreekuur JGT  
(op afspraak) van 9.00 uur tot 9.30 uur, 
tel. nr. 06 36162540 
email:  j.brands@jgthollandrijnland.nl 

 9 april: Paasvieringen in de klas 
 10 t/m 13 april: Paasweekend, kinderen 

geen school 
 27 april: Start meivakantie 
 

Wijzigingen planning 
o Aanstaande dinsdag wordt bekend of de 

scholen op 6 april weer open gaan. Houdt 
de media in de gaten! 

o Eindtoets van groep 8 vervalt. 
o Koningsspelen en het Koningsontbijt 

vervallen. 
o 4 en 5 mei vieringen vervallen. 
o Bijeenkomst 75 jaar bevrijding op 2 april 

vervalt. 
o Het schoolkamp van groep 8 is verzet naar 

de één na laatste schoolweek. We hopen 
natuurlijk dat het dan wel door kan gaan! 

mailto:j.brands@jgthollandrijnland.nl
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 o De studiedag van 9 april gaat sowieso niet 
door! 

 
Post 

Een aantal kinderen dat toch op school 
aanwezig was omdat één van de ouders een 
vitaal beroep heeft, is druk bezig geweest om 
namens alle kinderen van De Duinroos iets te 
maken voor bewoners in Overduin. Onze 
onderwijsassistenten Jeanette en Corine 
hebben de post aldaar bezorgd. Hierbij een 
paar foto’s. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Het team van De Duinroos wenst u  
een fijn weekend! 

Blijf gezond en houd moed! 
 
 


