
Groessen, 3 april 2020   
 
 
Beste kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers, 
 
Bijna 3 weken thuisonderwijs zitten er nu op en er wordt door heel veel kinderen, ouders en 
medewerkers nog steeds enorm hard gewerkt. We leren in korte tijd nieuwe digitale en online 
werkvormen, zodat het onderwijs en alles daar omheen op afstand toch zoveel mogelijk doorgaat.  
Aan de ene kant zijn we hier heel trots op, aan de andere kant brengt het ook zorgen met zich mee.  
Zorgen over kwetsbaarheid, draagkracht en balans van kinderen, ouders en medewerkers, helemaal 
nu het langer gaat duren dan de 3 weken die eerst waren voorzien. Daar kom ik nog op terug. 
 
Graag wil ik eerst een positieve kant belichten van de uitzonderlijke situatie waar we samen in zitten. 
Het doet goed om te ervaren dat onze Innerwaarden (vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid 
en vakmanschap) ook in deze tijd treffend blijken en hartverwarmend in praktijk gebracht worden.  
Samen zijn we Innerwaard! Op onze website kunnen jullie dit prachtige lied horen en de tekst lezen. 
 
Afgelopen dinsdagavond maakte de regering bekend dat alle huidige maatregelen vanwege de 
coronacrisis tot 28 april gehandhaafd blijven. Premier Rutte hield daarbij nog een flinke slag om de 
arm over de tijd daarna. Door nu allemaal zoveel mogelijk thuis te blijven, kan iedereen een steentje 
bijdragen om de situatie beheersbaar te houden.  
 
De verlengde maatregelen betekenen dat de IKC’s en de basisschool van Innerwaard op zijn vroegst  
na de meivakantie op 11 mei weer open gaan. Of dat ook kan, zal in de tweede helft van april 
duidelijker worden. Thuisonderwijs gaat dus zeker nog 3 weken langer duren. 
 
“Hoe houden we het allemaal vol?” is op dit moment een belangrijke vraag om over na te denken.  
We maken ons zorgen over kinderen die het moeilijk vinden zonder de structuur van school, de juf of 
meester en klasgenootjes. Dit geldt ook voor ouders die ‘veel ballen in de lucht’ moeten houden en 
medewerkers die constant ‘aan’ staan en de balans tussen werk en privé kwijt dreigen te raken. 
   
Voor veel kinderen is het lastig om hun opa’s en oma’s, familie, vriendjes, klasgenootjes, juffen en 
meesters zo lang te moeten missen. Dat is begrijpelijk, maar het kan nu echt niet anders.  
Het thuis samen gezellig maken is daarom extra belangrijk. Hou vol en blijf lief voor elkaar! 
 
U hoeft zich als ouders/verzorgers nu geen zorgen te maken over een achterstand op het leren. 
Het komt echt wel goed met die schoolse vaardigheden. Thuis doet u wat u kunt en dat doen wij ook. 
Wanneer de kinderen weer terug zijn op school komen we tegemoet aan wat ze dan nodig hebben. 
Daar zijn onze medewerkers goed in. Op hun vakmanschap mogen jullie vertrouwen. 
Trek aan de bel wanneer in je gezin extra hulp nodig is. Welbevinden en gezondheid staan nu voorop!  
 
Digitaal, online en telefonisch communiceren met kinderen en ouders, evenals werkoverleg met collega’s, 
blijkt veel meer tijd en met name energie te kosten dan wanneer we elkaar op school ontmoeten.  
Om het vol te houden is het van belang hier gezonde grenzen aan te stellen door tijdzones af te spreken.    
Laat op tijd los en maak ook bewust ruimte voor ontspanning. Zorg dat je het zelf thuis ook goed hebt!  
 
We kunnen het alleen maar langer volhouden door goed samen te blijven werken, rekening te houden 
met elkaar, grenzen aan te geven en elkaar daarbij te respecteren. Dat geldt voor ons allemaal, 
kinderen, ouders en medewerkers. We hoeven niet alles perfect te doen. Dat kan ook niet.  
We doen het samen, nemen onze verantwoordelijkheid en blijven met elkaar in verbinding. 
 
Mede namens het directieteam wens ik jullie vertrouwen, alle goeds en gezondheid, 
evenals sterkte en beterschap voor wie ziek is of in de naaste omgeving met ziekte te maken heeft!  
 
Mieke Wessels             m.wessels@innerwaard.nl 

bestuurder                      www.innerwaard.nl             
            

 

mailto:m.wessels@innerwaard.nl

