Groessen, 27 maart 2020

Beste kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers,
De tweede week thuisonderwijs zit er bijna op. Er is de afgelopen week door kinderen, ouders en
medewerkers weer heel hard gewerkt. Allereerst een groot compliment voor de betrokkenheid,
saamhorigheid en inzet van jullie allemaal! Ondanks de ernst van de situatie zien we veel prachtige
dingen gebeuren. Kinderen en ouders sturen mooie berichten, foto’s en video’s van waar ze mee
bezig zijn. Medewerkers zoeken op verschillende manieren contact met ouders en kinderen.
Achter de schermen wordt in de teams intensief samengewerkt en houden de directeuren elkaar en
het bestuur goed op de hoogte. Online vergaderen in Microsoft Teams is in rap tempo ingevoerd.
Om de coronacrisis beter onder controle te krijgen, zijn sinds afgelopen maandag 23 maart de
maatregelen door de regering verder aangescherpt. Ook in onze directe omgeving is het coronavirus
inmiddels toegeslagen en is het eind nog niet in zicht. Het raakt ons allemaal en komt heel dichtbij.
Aanstaande dinsdag 31 maart komt er meer duidelijkheid over hoe het verder gaat na 6 april voor
onderwijs en kinderopvang. Het ligt in de lijn der verwachting dat het langer gaat duren.
Kinderen missen hun vriendjes, juffen en meesters. De juffen en meesters missen jullie ook!
Probeer het thuis vooral samen gezellig te maken. Je brengt hier nu heel veel tijd met elkaar door,
dus is dat extra belangrijk. Papa’s en mama’s zijn (meestal) geen meesters of juffen, maar krijgen nu
toch wel een beetje die rol. Je helpt elkaar daarbij met wat geduld en begrip. Wees lief voor elkaar!
Wanneer je het samen fijn hebt, lukt het (t)huiswerk ook beter.
Kinderen horen wat er gebeurt in de wereld, voelen spanning, angst en onzekerheid. Ze mogen niet
meer bij opa en oma op bezoek, niet bij vriendjes spelen, kinderfeestjes gaan niet meer door.
Contact met familie gaat alleen met (video)bellen. Deze periode zal ook hen lang bijblijven.
Het welbevinden van kinderen is het allerbelangrijkst. Zij hebben nu extra behoefte aan zich veilig en
vertrouwd voelen. Dat doet een extra beroep op ouders en verzorgers. Help je kind(eren) met de
activiteiten van school, maar lekker met hen buiten spelen in de eigen achtertuin is ook prima.
Evenals de tijd nemen voor leuke dingen ter ontspanning en samen mooie herinneringen maken.
Geef ruimte voor gevoelens en praat er met elkaar over.
Het is voor iedereen een vreemde en nieuwe situatie. Veel ouders en medewerkers moeten thuis de
balans zoeken tussen zorgen voor en lesgeven aan kinderen en tevens zelf op afstand werken.
We ondersteunen ouders en medewerkers die volop door moeten werken in cruciale beroepen en
vitale processen door te zorgen voor goede opvang van hun kinderen. Jullie zijn nu onmisbaar!
Onze teams zullen educatieve activiteiten voor thuis blijven aanbieden. Dat helpt ouders en kinderen
ook om structuur aan te brengen in het dagritme. Als het lukt is dat natuurlijk heel fijn.
Wanneer het niet zo goed lukt, is dat niet erg. Laat dit ook aan de juf of meester weten.
Schroom niet om bij instanties die al betrokken zijn, bij het sociaal team van de gemeente of op
school aan te geven wanneer in je gezin extra hulp nodig is in deze situatie.
Er komt veel op ons allemaal af. We worden overstelpt met goede adviezen, ideeën en tips.
Maak keuzes en focus op wat in jouw situatie goed werkt. Laat je niet gek maken.
Ouders doen thuis wat ze kunnen en dat doen onze medewerkers ook. In het belang van onze
kinderen zetten we samen de schouders eronder om er het beste van te maken.
Mede namens het directieteam wens ik jullie alle goeds en blijf vooral gezond!
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