
Update 5   10 – 4 – 20 

 

Beste ouders, 

Zo vlak voor de paasdagen toch ook nog een kort berichtje van de drie scholen. 

De situatie is niet veel veranderd. Het mooie weer helpt en we hopen dat het u – tussen alle drukte 

door – ook lukt om naar buiten te gaan. 

Wij merken dat het ons deze week (weken) heel veel heeft opgeleverd om live met de leerlingen (en 

soms ook met u op de voorgrond of achtergrond) te hebben kunnen praten. Wij horen de meest 

mooie verhalen en succesmomenten, er worden broertjes en zusjes geboren, leerlingen zijn jarig, 

maar wij horen ook verdrietige dingen en leven – op afstand mee – bij ziekte en overlijden. Het is fijn 

dat er zo veel open contact is, dat is tekenend voor de manier waarop wij SAMEN met elkaar om 

willen (en moeten) gaan. Dit alles vraagt veel tijd van leerlingen en ouders, maar vooral van mijn 

teams, complimenten. 

Doordat veel collega’s instructie op filmpjes opnemen,  kunnen de leerlingen deze bekijken wanneer 

het beter past in het hele schema van het gezin. Wij stemmen eea onderling zo goed mogelijk af en 

willen nu niet veel veranderingen meer aanbrengen in afspraken en schema’s. Voor vragen en 

opmerkingen kunt u altijd bij de leerkrachten, ib en directie terecht. 

 

Pasen en paasvakantie: 

De drie scholen hebben hierin alle drie hun eigen tradities. Van paasontbijt met prachtige versierde 

lunchboxen op de Roelof, gezellig samen ontbijten op de Jan Luyken tot het paaseitjes zoeken op t 

Padland. Ouders / ouderraden hebben heel creatief mee gedacht over wat toch mogelijk zou zijn, 

maar we hebben in overleg bewust gekozen om nu niets te doen. Geen overdracht van materialen, 

geen contact, geen actie waarbij te veel kinderen bij elkaar kunnen komen. 

Op ‘t Padland waren de eitjes al besteld, dus hebben we er voor gekozen om de eitjes op / in het 

tafeltje van iedere leerling neer te leggen. U kunt deze dan volgende week dinsdag of donderdag 

ophalen, maar als dit niet goed voelt mag het ook de week erop of na de meivakantie. Op de Roelof 

en de Jan Luyken gaan we vast ook weer leuke dingen verzinnen als we weer bij elkaar zijn. 

 

Meivakantie 

Het klinkt allemaal nog ver weg maar over twee weken is het meivakantie. We hopen allemaal echt 

dat we daarna weer aan de gang mogen, maar weten daarbij zeker dat er ook restricties zullen 

blijven gelden. Omdat de scholen in de meivakantie dicht zijn, willen we u wijzen op de mogelijkheid 

voor opvang bij de Poppenpaal in Venhuizen mocht u dit nodig hebben. 

Hieronder weer een aantal leuke foto’s van challenges, van opdrachten die u thuis kunt doen deze 

Pasen en van een meester (bekend op alle drie onze locaties), die op ludieke wijze leerlingen prikkelt 

om het dictee goed en nog beter te maken ;-). En, helemaal onderaan de factsheet over onderwijs op 

afstand vanuit het ministerie van onderwijs. 

 

Fijne Paasdagen, Ingrid 



       

  

     
 



 

 


