
 

         
                            

    update 4 – periode thuisonderwijs februari 2021. 
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Update 4 al weer. We hadden zo gehoopt dat de maatregelen meer effectief zouden zijn. Het lijkt er helaas op dat 

juist onze regio in deze periode veel (meer) positief geteste personen kent. Vandaar ook mijn eerder via Parro 

gedeelde bericht: 

Een dringende en herhaalde oproep: Als er in het gezin of in de directe omgeving sprake is van een positieve test of van 

verkoudheidsverschijnselen, wilt u dan uw kind niet naar de opvang of naar school sturen?! Ook niet voor het ophalen of 

wegbrengen van materialen.  

 

Een tweede vraag vanuit school betreft het aan de leerkracht of directie laten weten van ziekte in het gezin of de 

directe omgeving. Leerkrachten kunnen dan nog beter inspelen op de mogelijkheden en onmogelijkheden in de 

thuissituatie. En, als directeur, is het belangrijk dat ik overzicht houd over ziekte en eventuele tests in het belang 

van de gezondheid van iedereen. Geen controle, ‘slechts’ samenwerken. 

 

We communiceren ons suf allemaal. Heel veel scherm tijd, heel veel berichtjes over en weer. Veel TEAMS, veel 

Parro en veel (extra) aandacht. Over alle mogelijkheden om contact te leggen is u eerder veel verteld. Wij 

reageren zsm binnen onze mogelijkheden. Als u vragen heeft over werk, als uw kind meer of aangepast werk 

‘vraagt’, neemt u dan contact op met de leerkracht. Ook als u zorgen heeft, een luisterend oor nodig heeft, geef 

dit door. Wij kunnen niet alles oplossen. Ik kan (lang) niet alle noodkreten ‘oplossen’ door een plek op de opvang, 

maar soms helpt praten… En naast praten hebben we al heel veel inventieve oplossingen bedacht. Samen met u 

en vooral samen met de leerlingen. Win-win en zeker pro-actief! 

Via Parro heeft u een bericht over een webinar over schermtijd en tiktok ontvang: hierbij nogmaals de link: 

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx 

 

Speciaal voor t Padland: Ivm de levering van het nieuwe meubilair was de planning dat de leerlingen vrij zouden 

zijn op 19 febr as. Ik vind niet dat we, als we dan weer naar school mogen, leerlingen nog meer dagen op school 

mogen ontzeggen. Het meubilair wordt nu in de vakantie geleverd en het team stroopt dan (weer) samen de 

mouwen op. Mochten er rare wijzigingen in vakantiedata volgen vanuit het ministerie, niets is onmogelijk, dan 

moeten we dicht op maandag 22 febr. We kunnen de levering niet nogmaals omboeken nml. 

 

Ingrid 

 

Hieronder vindt u een aantal berichten, gewoon om blij van te worden. Juist nu is dat zo nodig. Ik merkte dat een 

aantal berichten van ouders mij persoonlijk zo raakte dat ik dacht: ‘Misschien hebben meer mensen hier iets aan’. 

Als dit niets voor u is, geen punt, gewoon het volgende stuk overslaan. 

 

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx


Allereerst een opmerking uit de Mr vergadering van t Padland. Eén van de ouders gaf aan dat zij regelmatig met 

één gezin kinderen uitwisselden. Even rust en ruimte op de ene locatie, even samenspel op de andere. Even 

andere praat, andere gezichten en even ontlading. Een mooi, klein initiatief maar o zo waardevol. 

 

Het tweede bericht kwam via Parro afgelopen vrijdag. Met toestemming van de ouder mag ik dit met u delen: 

Vrijdagmiddag. Bijna 14:00 uur. Een klein berichtje van ons. Hoe wij de afgelopen week hebben ervaren. En met 

dank aan de leerkrachten voor de hulp die de meiden ontvingen! Samen komen we er wel! 'Wat een week! Een 

week waarin soms absolute chaos regeerde. Waarin we thuis elkaars grenzen opzochten. Waarin meer dan eens 

planningen sneuvelden, en we door de online wereld leken te worden geleefd. Maar ook een week, waarin we 

grote bergen verzetten. Waarin we steeds weer het beste in elkaar naar boven haalden. Waarin we, door samen 

vol te houden, toch overal in slaagden. En we stiekem ook genoten van de extra momentjes met elkaar!' 

 

En, misschien hebben meer ouders dit meegekregen, in de nacht van vrijdag op zaterdag was het vervelend raak 

in Venhuizen. Een spoor van met nodeloos geweld ingeslagen ramen. Ook onze school was doelwit en de ravage 

was enorm. Heel veel ouders hebben gereageerd en hun hulp aangeboden. Deze hulp varieerde van mee denken 

en lieve woorden tot een donatie om de schade te helpen oplossen. Dit is natuurlijk niet nodig, maar we zijn hier 

dankbaar voor. Het gevoel van: ‘van mijn / onze school blijf je af’ voelde goed, dank daarvoor. 

 

Hieronder wat plaatjes van de diverse scholen. Foto's van werkjes, van kaartjes verstuurd door leerkrachten, van 

kaarten en tekeningen juist voor de leerkrachten. 

 

 



                                 

                       

 

 

Vanuit mezelf, op persoonlijke titel, schrijf ik regelmatig e.e.a. van me af. Het kan u, als ouders, niet zijn ontgaan 

dat ik graag schrijf      . Het helpt mij om te kaderen. Een deel uit mijn overdenkingen staat hieronder. Over een 

onderwerp waar ik steeds meer over hoor, misschien helpt dit ouders door lastige momenten: 

Ik heb geen grote zorgen over leerachterstanden. Volgens mij is dat ergens bij iedereen te repareren. Als we hier 

de tijd voor mogen nemen en voor geven. Onze oudste heeft op de basisschool heel veel onderwijstijd gemist 

vanwege een hersenvliesontsteking. Dat was toen heel spannend en naar. Over een aantal weken studeert hij af 

als basisarts. Misschien iets later dan leeftijdsgenoten. Toch, hij is ook twee keer uitgeloot en is gewoon stug door 

gegaan. Vanuit het geloof dat hij dit wilde en ook kon. Vanuit het geloof ook wat anderen in hem hadden en 

hebben. Ik vertrouw er op en weet dat dit ook mogelijk is voor heel veel (van onze) leerlingen. Ondanks wat er nu 

gebeurt. Omdat we geloven in onze kinderen en weten wat ze kunnen.  

 

Natuurlijk heb ik zorgen, zorgen vooral over de leerlingen, maar ook over de leerkrachten en over de ouders. Ze 

zeggen dat ik daarvoor word betaald. Hier thuis en op school zeggen ze: 'Ze kan het nu eenmaal niet laten...' . Ik 

maak me zorgen over wat verdriet, angst, spanning en boosheid doen. Over wat onmacht met ouders doet die het 

zwaar hebben. Over zorgen van ouders die hun kind willen helpen, maar die de taal niet machtig zijn of die zelf 



'stuk' zitten. Wij zeggen heel regelmatig tegen onze ouders: 'Stop met schoolwerk als jullie er beiden doorheen 

zitten. Neem een boek, ga slap kletsen met een vriendje via TEAMS, ga een stuk lopen, fietsen, rennen....'  

 

Ik hoop dat de leerkrachten van mijn scholen hier voldoende oog voor (blijven) hebben en houden. Wat ik hoor en 

zie maakt me trots. Wat niet goed genoeg lukt, proberen we te verbeteren. We bieden, nu nog meer dan anders, 

onderwijs, zorg en aandacht op maat. 

 

En last but no least een bericht om super blij van te worden. Het is Kickmee opnieuw gelukt om uitgeroepen te 

worden tot winnaars van “kern met pit'. De bevlogenheid, inzet en het plezier en doorzettingsvermogen van deze 

groep is geweldig en een voorbeeld! Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 


