Groessen, 9 april 2020

Beste kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers,
“Hou vol”, “Blijf thuis” en “Anderhalve meter afstand” zijn de 3 belangrijkste boodschappen die we
afgelopen dinsdag tijdens een ingelaste persconferentie nog eens heel nadrukkelijk van premier Rutte
te horen kregen. Alle maatregelen blijven onverkort van kracht om de coronacrisis beheersbaar te
houden. In de week van 21 april horen we hoe het voor het onderwijs verder gaat na de meivakantie.
Het is nog onzeker of de scholen op 11 mei weer open kunnen. Het lijkt reëel om ook rekening te
houden met verdere verlenging.
Over de vraag “Hoe houden we het allemaal vol?” schreef ik vorige week ook. Deze vraag blijft actueel
en het antwoord is niet zomaar eenduidig te geven. Wel weet ik zeker dat we het alleen maar samen
kunnen: kinderen, ouders en medewerkers. Rekening houden met elkaar is daarbij heel belangrijk.
Medewerkers kunnen rekening houden met de belastbaarheid van kinderen en ouders. Kinderen en
ouders kunnen rekening houden met de beschikbaarheid van medewerkers. Het is fijn wanneer de
werkdagen en de aangegeven contacttijden van de betreffende juf of meester gerespecteerd worden.
De mail hoeft echt niet ’s avonds beantwoord te worden. Zo help je elkaar om het vol te houden.
Een goede relatie met elkaar onderhouden is in deze situatie nog belangrijker dan schoolwerk.
Juffen en meesters willen graag weten hoe het met de kinderen en hun ouders gaat om daar nu op in
te kunnen spelen en later, wanneer we allemaal weer naar school gaan, samen goed verder te kunnen.
Laat in het belang van kinderen weten wanneer het moeilijk gaat of extra hulp nodig is .
Vanaf de start van de scholensluiting vangen we kinderen op van ouders die werken in cruciale
beroepen of vitale processen. De aantallen kinderen die opgevangen worden lopen nu verder op.
Dit komt mede doordat we ook kwetsbare kinderen opvangen sinds duidelijk is dat de scholensluiting
langer gaat duren. Zo kunnen we ouders die dat nodig hebben ontlasten en/of ervoor zorgen dat een
aantal kinderen niet teveel achterstand oploopt. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de IKC-directeur
of op verzoek van het sociaal team van de gemeente. De richtlijnen worden natuurlijk ook in de
noodopvang goed in acht genomen: vaak handen wassen en waar het kan afstand van elkaar houden.
Voor ieders veiligheid mogen er alleen mensen in het gebouw die daar ook echt moeten zijn.
Binnen Innerwaard mogen we met tevredenheid en gepaste trots terugkijken op 4 weken noodopvang
en thuisonderwijs. Over het algemeen overheerst enthousiasme. Het is knap hoe kinderen het
oppakken, bewonderingswaardig hoe ouders hun rol nemen en medewerkers zich volop inzetten voor
opvang en onderwijs op afstand. Daarvoor verdienen jullie allemaal een groot compliment!
De keerzijde is dat veel kinderen, ouders en medewerkers nu ook een beetje op hun tenen gaan lopen
en we samen op moeten passen dat de rek er niet uit gaat.
Daarom nu eerst een lekker lang Paasweekend. Met Goede Vrijdag en Paasmaandag erbij hebben de
kinderen 4 dagen vrij. Dit geldt, behalve voor een aantal helden in de verpleging, de zorg of andere
vitale processen, ook voor de meeste ouders en onze medewerkers. Welverdiend even het (t)huiswerk
loslaten, samen ontspannen, de batterij opladen en genieten van de lente en het mooie weer in eigen
huis en tuin. Volgende week dinsdag pakken we samen de draad weer op.

Mede namens het directieteam wens ik jullie allemaal fijne Paasdagen,
gezondheid, hoop, vertrouwen en alle goeds!
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