
Update ouders 22 – 3 – 2020 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

In de nieuwe situatie, de huidige situatie, staat alles op z’n kop. In een enorm tempo schuiven 

panelen, worden manieren om elkaar te treffen aan de ene kant onpersoonlijker, maar aan de 

andere kant veelvuldiger en intensiever (en hierdoor juist persoonlijker, maar op afstand). 

Ik heb een enorme bewondering voor de leerlingen, ouders en voor mijn collega’s. Er wordt veel 

(van afstand) contact gemaakt en gehouden met al onze leerlingen. Er wordt gebeld, gemaild, 

geskypet. Er worden foto’s en filmpjes gedeeld met de leerkrachten en met elkaar, er worden 

succeservaringen gedeeld, maar er wordt ook luid en duidelijk om hulp gevraagd als dit nodig is. 

Alle directe contacten zijn en worden dan zo veel mogelijk vermeden – ook wij werken zo veel 

mogelijk alleen in een lokaal op kantoor of thuis – maar er is wel een enorme verbondenheid. De 

oproep om om elkaar en om de meest kwetsbare onder ons te denken, wordt bij ons vertaald in 

intensief gebruik van PARRO, veel contact (met iedereen) op veilige manieren en veel, heel veel 

denken om en aan elkaar. Wij genieten van jullie dansonderbrekingen, van toffe ideeën om de tijd 

door te brengen, van lieve boodschappen aan elkaar, van het knutselen van kaarten voor anderen 

en van het maken van de prachtigste tekeningen en knutselopdrachten. 

Dat werken thuis, kinderen, ouders, ‘iedereen bij en op elkaar’ niet voor iedereen zo maar lukt en 

waarschijnlijk ook zwaarder wordt naarmate het langer duurt, begrijpen we best. Als u problemen 

heeft met de (digitale) lesstof, met het ‘aan het werk krijgen of houden’ van uw kinderen, met 

inhoudelijke vragen: neem aub contact op met de leerkracht(en) van uw kinderen. Ook op afstand 

blijven wij SAMEN onze school en scholen. 

 

     

U heeft deze, en vast nog veel meer plaatjes voorbij zien komen. Ik heb ze gekozen om u aan te 

geven dat in deze situatie SAMEN een heel andere betekenis heeft (en wellicht zal houden, zie 

plaatje 1). Plaatje twee geeft het belang van een schema aan, voor de kinderen én voor u. En 

plaatje 3 vond ik een prachtige verbeelding en/of beeld van de situatie binnen en buiten. Het 

advies; ‘blijf zo veel mogelijk binnen’ met twee kinderen (dit zouden onze leerlingen kunnen zijn) 

ervoor. 

Ik heb me voorgenomen om af te stappen van het nieuwsbriefsysteem en om u af en toe een 

update te sturen. U heeft vast begrepen dat alle activiteiten in, om en over school en leerlingen 

totaal zijn afgeblazen, in ieder geval tot verdere berichtgeving. 

I.v.m de noodopvang die scholen samen met kinderopvang en dagverblijven moeten organiseren 

kan ik u het volgende mee delen: 

Het klopt dat wij - samen met de andere scholen van Present en de kinderopvang - kijken naar 

mogelijkheden om leerlingen op te vangen. De afgelopen week betrof het steeds enkele leerlingen 

/ enkele gezinnen die om die reden (kleine aantallen, enkele kinderen) liever binnen hun eigen 

kring naar een opvangmogelijkheid zijn gaan zoeken. 



Zoals in de brief (zie de mail die is verstuurd door school en het bestuur dd 16-3-20 met hierin 

duidelijke uitleg en de te nemen stappen) is uitgelegd is het voor losse scholen niet mogelijk om 

dagelijks open te zijn voor één of twee kinderen. Er heerst veel ziekte (ook) onder ons personeel 

en ook hier / voor ons geldt 'blijf zo veel mogelijk thuis werken'. Dit is de reden dat ik (samen met 

mijn collega directeuren) steeds kijk naar wat geclusterd kan worden.  

Als u mij mailt met een verzoek zal ik u zsm proberen aan te geven of er voor meer leerlingen een 

verzoek is ingediend en / of in welke school de opvang wordt aangeboden. Mocht het voor mij niet 

mogelijk zijn om collega’s te vinden om de opvang te begeleiden laat ik dit ook zsm weten en kijk 

ik verder naar andere Present scholen (buiten Drechterland). Logistieke problemen (halen en 

brengen, naschoolse opvang) zijn voor ons niet op te lossen maar wellicht wel zelf door onderlinge 

afspraken met andere ouders via PARRO en de BSO. 

Naarmate deze hele situatie langer gaat duren, zullen spanningen binnen en buiten gezinnen 

oplopen. Spanningen over gezondheid van familieleden en over eigen gezondheid (juist vanwege 

werk), spanningen over inkomen en de toekomst, op ‘elkaars lip zitten’, alle nieuwsberichten, angst 

en onzekerheid…..  

Ons advies is toch: blijf zo veel mogelijk thuis. Probeer werk en werkzaamheden zo in te richten 

dat momenten om anderen te treffen zo klein mogelijk worden gehouden. Werk om en om en 

wissel werk en ontspanning af. Help elkaar en hou contact. Doe een boodschap voor uzelf en voor 

mensen om u heen (en zet het buiten neer), stuur een kaartje of een lief berichtje of een prachtige 

kindertekening. 

 

In deze tijd van snel en veel contact buitelen berichten en ‘feiten’ over elkaar heen. Hieronder twee 

berichten van ouders uit Amerika en uit China. Ik vond ze hartverwarmend en steunend. Ik hoop u 

ook: 

Lieve groet namens de teams van obs t Padland, obs Roelof van Wienesse en obs Jan 

Luykenschool. Een knuffel op papier voor uw kind(eren). 

Ingrid 

 

Vandaag deelde een collega, wonend in China haar Corona verhaal.....niks engs of zwaars maar een heel fijn 

verhaal voor alle vaders en moeders onder ons (en voor wie er ook gewoon hoop en moed uit kan halen zonder 

kinderen natuurlijk) Het leven komt daar langzaam weer op gang en dit is haar verhaal....ik deel het graag met 

jullie❤ 

"Een aantal mensen vroegen mij om wat tips en advies te delen als moeder in China die al door deze situatie 

heen geleefd heeft. Ik zei nee. Ten eerste wordt er van alle kanten advies gedeeld. Ik zou door de bomen het 

bos niet meer zien 😉 Ten tweede wil ik eigenlijk een tijdje offline gaan, want ik kan, na er al twee maanden 

middenin te zitten, het C-woord niet meer horen 😉 En ten derde heb ik nou niet het gevoel dat ik alles goed 

voor elkaar en uitgevogeld heb. 

 

Toen dacht ik terug aan hoe ik mij twee maanden geleden voelde. Hoe onzeker de situatie was. Met hoeveel 

vragen ik zat. Dat ik me afvroeg hoe lang ik het vol ging houden, thuis met drie jongens. Dat we niet wisten of 

we moesten blijven of weggaan. Dat we stress ervaarden en zagen hoe het onze jongens beïnvloedde. Dat we 

ze wel achter het behang konden plakken. Dat ik ‘s avonds in bed lag en me afvroeg of ik ziek aan het worden 

was. Hoe er bijna niks meer overbleef van ons normale dagelijkse leven en dat beangstigde. Hoe vaak ik wel 

niet ‘Yesterday’ van the Beatles heb lopen zingen in huis 😉 En toen wist ik nodig had gehad op dat moment. 

Geen advies, maar een beetje hoop en bemoediging. Want het gáát goedkomen en jij gaat dit kunnen! 

Na die eerste beangstigende en verwarrende week, namen we een besluit. We zouden blijven. En we zouden er 

samen het beste van maken, dankbaar zijn voor wat we hebben en genieten van zoveel tijd samen. Dat 

veranderde onze houding. En doordat onze houding veranderde, veranderde die van onze kinderen ook. We 

begonnen er positieve dingen van in te zien. Want echt, die zijn er. Heel veel zelfs. Als je ze niet ziet, neem zo 

snel mogelijk de tijd om erover na te denken.. Wat het ook is, schrijf het op. Laat ze jouw uitgangspunt zijn 

voor de komende tijd. Voor je houding, je gedachten en alles wat je doet en zegt. 



En wat betreft thuisonderwijs? Laat het idee los dat jij de perfecte homeschool juf moet zijn. Thuisonderwijs 

vergt een flinke verandering in je denken over educatie. Het is een levensstijl. Het vergt tijd om uit te zoeken 

wat past bij jouw gezin. En dat gaat je simpelweg niet lukken in drie weken. Probeer er zo naar te kijken: jij 

bent niet opeens juf en moeder. Jij bent nog steeds moeder, die toevallig haar kinderen helpt bij schoolwerk. Je 

hoeft geen schooltje te spelen. Je hoeft je kinderen niet hele dagen educatieve activiteiten aan te bieden. Of 

strakke schema’s aan te houden. Als je dat graag wil, prima. Maar als dat je niet ligt, doe het niet! Je kinderen 

komen niets tekort. Jij mag gewoon moeder zijn van jouw kinderen en er voor ze zijn. Naar hen en naar jezelf 

kijken en zien wat het is wat jullie samen nodig hebben. Ruimte maken voor gevoelens die er nu zijn. Gewoon 

een dagje overslaan als het even niet lukt en de dag erop een extra bladzijde rekenen doen. Hulp vragen als je 

ergens niet uitkomt. 

 

Omarm jouw roeping als moeder: knuffel ze extra, vertel ze dat je van ze houdt. Vertel ze hoe blij je bent met 

al deze extra tijd samen. Geef ruimte aan boosheid, aan angst, aan frustratie. Deel eerlijk jouw eigen 

gevoelens. Weet dat het okay is om te falen. Vraag vergeving en ga verder. Leg je telefoon weg zodat je je kan 

focussen op wat belangrijk is. Gebruik deze tijd om aan (gedrags)issues te werken. Wees een zegen voor 

anderen om jullie heen. Doe leuke dingen samen (tips te over online! ) en maak herinneringen. Geniet ervan 

dat je je kinderen op zo’n andere manier mag leren kennen. Bid. Wees dankbaar voor al het goede dat je nu 

hebt. Schrijf dat op. En deel het met elkaar. Leef je leven in volheid, binnen de grenzen die je nu hebt 

gekregen. En geloof me, dat kán. Want wij doen het al twee maanden 😉 

 

Hier is de lente in volle gang. De bloesem aan de bomen is in volle bloei. We kunnen zonder jas naar buiten. De 

straten zijn weer vol met verkeer. De kids spelen weer met hun buurkinderen in de speeltuin. De scholen gaan 

over een paar weken weer open. Gisteren zijn we zelfs, voor het eerst in ruim twee maanden, uit eten geweest. 

En ik kon wel janken van geluk. Oh nee, stiekem wás ik aan het janken van geluk 😉 Het gaat goedkomen. Hier 

gaat een eind aan komen. De lente gaat ook bij jullie komen. En dan zal je er meer van genieten dan ooit 

tevoren. 

Jij, mama (papa), jij bent genoeg. En jij doet genoeg. Jij gaat dit kunnen. En met een flinke dosis positiviteit ga 

jij (en jullie, als gezin) hier zelfs mooier uitkomen dan je erin ging! 

 

Zoals we hier in China zouden zeggen: 加油妈妈们👩!"  

 

Belangrijk voor iedereen met kinderen thuis: ❤❤❤❤❤❤❤ 

 

Gekopieerd en vertaald van een leraar in de VS. 

“Beste ouder met schoolgaande kinderen, 

 

Je hebt waarschijnlijk de neiging om een strakke minuut tot minuut rooster te maken voor je kinderen. Je 

hoopt op uren leren, online oefeningen, experimenten en boek verslagen. Je gaat schermtijd beperken tot alles 

klaar is! Maar er is iets belangrijks...  Onze kinderen zijn net zo bang als wij op moment. Ze horen niet alleen 

alles wat er gebeurt maar ze voelen ook onze constante spanning en angst. Zij hebben nog nooit zoiets 

meegemaakt. Ja, het idee van 4 weken vrij vinden ze geweldig en ze hebben het idee waarschijnlijk dat het 

ontzettend leuke vakantie gaat zijn, niet zich realiserend dat de werkelijkheid is dat ze vast thuis zitten zonder 

hun vrienden te kunnen zien. 

 

In de komende weken zul je steeds meer gedragsproblemen zien ontstaan. Of het nou angst is of boosheid of 

protest omdat ze niets ‘normaals’ kunnen doen - het komt eraan. Ze gaan meer ‘meltdowns’ krijgen, 

woedeaanvallen, en tegendraadse 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 je je perfecte rooster moet gaan vergeten en je 

kinderen iets meer kind laten zijn. Speel buiten en ga met ze wandelen. Bak koekjes en klieder met verf. Speel 

bordspellen en kijk films. Ga samen een experimenteren of zoek virtuele rondleidingen van musea of 

dierentuinen. Begin een boek te lezen samen met het hele gezin. Ge lekker onder een deken knuffelen en doe 

helemaal niets.  

Maak je geen zorgen over achterstand op school. Alle kinderen zitten in hetzelfde schuitje en ze zullen het 

allemaal wel redden. Als we terug zijn in het klaslokaal, gaan we hun koers corrigeren en ze tegemoetkomen op 

hun niveau. Leraren zijn hier experts in! Ga op dat moment geen ruzie met ze maken omdat ze geen zin 

hebben in rekenen. Ga niet tegen ze schreeuwen als ze niet de rooster volgen. Verplicht ze op dat moment niet 

om 2 uur te leren als ze dat niet willen. Als ik je een ding kan meegeven het is dit: 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 4 weken. Hou dat in gedachten ieder 

komende dag.  

Stay safe. X” 

 
 


