
Groessen, 20 maart 2020   
 
 
Beste kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers, 
 
Afgelopen zondagavond 15 maart stuurden wij jullie een brief nadat onze minister president bekend 
maakte dat alle scholen en de kinderopvang van maandag 16 maart t/m maandag 6 april gesloten 
zijn vanwege de corona-crisis, behalve voor de kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen 
en vitale processen.  
 
Nu zit de eerste week er bijna op. Voor iedereen was het een heel bijzondere week, een week waarin 
alles anders werd. Er is veel onzekerheid en er wordt veel van iedereen gevraagd. 
We weten op dit moment niet of er nog meer maatregelen komen en hoe het na 6 april verder gaat. 
Het zou ook zomaar langer kunnen duren.    
 
Allereerst willen wij graag onze bijzondere waardering uitspreken voor de wijze waarop de teams van 
onze scholen in korte tijd afstandsonderwijs hebben ingericht en de positieve wijze waarop ouders 
en kinderen hierop reageren. Het is mooi om nu te mogen constateren dat hier echt samen de 
schouders onder wordt gezet om er iets van te maken. Allemaal heel veel dank hiervoor! 
 
Ook het opvangen van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen en vitale processen is 
tot nu toe in samenwerking met kinderopvang Zonnekinderen goed gelukt. Iedereen houdt zich 
hierbij aan de richtlijnen van de RIVM, die voor ons hierbij leidend zijn. Het aantal kinderen in de 
opvang varieert per dag en locatie en lag afgelopen week tussen 0 en 24 kinderen per dag.  
De kinderen in de opvang krijgen dagelijks hetzelfde onderwijsaanbod als de kinderen thuis.   
 
Het mag duidelijk zijn dat het onderwijs nu niet op dezelfde wijze als anders kan plaatsvinden.  
Laten we ons uiterste best doen om in ieder geval het verder ontwikkelen van de basisvaardigheden 
(lezen, schrijven, rekenen) voor kinderen zoveel mogelijk door te laten gaan.  
Aan het begeleiden van huiswerk zitten ook grenzen. Veel ouders moeten schipperen tussen 
thuiswerken en aandacht voor de kinderen. Dat is de realiteit en daar hebben wij alle begrip voor. 
Bovendien is het ook belangrijk om te ontspannen, te bewegen en aandacht te hebben voor elkaar 
binnen het gezin. Kinderen leren niet alleen van schoolse activiteiten, maar zeker in deze tijd ook 
heel veel van alles wat er om hen heen gebeurt. 
 
Onderwijs op afstand is nieuw voor ons allen. De teams hebben hier in de afgelopen week elk op 
eigen wijze vorm en inhoud aan gegeven. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de werkwijzen die 
bij kinderen bekend zijn. Er wordt zowel digitaal als op papier gewerkt en er zijn planningen en 
afspraken gemaakt voor het onderhouden van regelmatig online contacten tussen leerkrachten, 
kinderen en ouders. Met elkaar in contact blijven is nu heel belangrijk. 
 
Onderwijs anders organiseren wordt nu onverwacht en verrassend snel ingevoerd. Natuurlijk is het 
niet klaar, lopen we tegen dingen aan die bijgesteld moeten worden en zal er, zeker wanneer het 
langer gaat duren, op korte termijn nog veel ontwikkeld moeten worden.  
Dit betekent dat het de komende tijd veel van de teams en jullie allemaal zal blijven vragen.  
Daarbij moeten we vooral goed op elkaar blijven letten en elkaar helpen waar nodig en mogelijk is.     
 
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen of mededelingen zijn, houden we jullie natuurlijk op de hoogte. 
Mede namens het directieteam wens ik jullie allemaal veel succes toe bij de nieuwe uitdagingen,  
zorg en aandacht voor elkaar en vooral gezondheid! 
 
Mieke Wessels 
bestuurder 


