
 
 
Groessen, 15 januari 2021 
 
 
Betreft: complimenten! 
 
 
Beste kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers, 
 
De tweede week van het thuisonderwijs in deze tweede lockdown zit erop. 
Er is door kinderen, ouders en medewerkers hard gewerkt om het thuisonderwijs (vorm) te geven. 
Allereerst de welverdiende complimenten. 
 
Een compliment voor alle ouders en verzorgers die naast hun eigen werkzaamheden, vaak op afstand, 
ook zorgen voor en lesgeven aan hun kinderen. Het valt vaak niet mee om hier een goede balans in te 
vinden. Ik heb veel respect en waardering voor de wijze waarop dit wordt opgepakt. 
Complimenten voor alle kinderen die met de juf en meester op afstand hun schoolwerk moeten doen. 
Dit is niet altijd gemakkelijk, maar het is geweldig om te zien hoe serieus, gedreven en zelfstandig er 
gewerkt wordt door de kinderen. 
 
Ook een compliment voor alle medewerkers van Innerwaard. Er wordt met enorm veel passie en 
betrokkenheid gewerkt aan zowel de inrichting van het onderwijs op afstand als aan het verzorgen van 
de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en het onderwijs aan kwetsbare 
kinderen. Het is fijn dat er via de digitale weg toch veelvuldig contact is met alle kinderen, zodat zij ook 
op afstand ‘gezien’ worden. 
 
Deze tweede periode van thuisonderwijs valt ons allemaal niet gemakkelijk. 
We missen de sociale contacten en activiteiten op school, op ons werk en in onze privésituatie.  
En juist nu hebben we behoefte aan verbinding met de leerlingen, ouders, collega’s, vrienden en familie. 
Deze periode brengt ons ook dichter bij elkaar en bij wat echt belangrijk is in ons leven. 
Iedereen doet wat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt. We hoeven niet alles perfect te doen. 
En mocht het niet lukken, schroom dan niet om hulp te vragen. 
 
Op de IKC’s en de school worden iedere dag veel leerlingen opgevangen: kinderen van ouders met een 
cruciaal beroep en kwetsbare kinderen. 
Medewerkers doen er alles aan om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, al is het soms een uitdaging 
om zowel de noodopvang te verzorgen als het thuisonderwijs.  
 
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de IKC’s en de school open zullen gaan. Dit is afhankelijk 
van de uitkomst van het onderzoek van het RIVM naar de besmettelijkheid van de Britse variant en het 
aantal ziekenhuisopnames. 
Veiligheid voor kinderen en medewerkers is hierbij van groot belang. Wij zullen nog even af moeten 
wachten wat de uiteindelijke beslissing hierover gaat worden. 
 
Gelukkig is er ‘licht aan de horizon’. Het vaccineren is vorige week begonnen. Al zullen we nog wel even 
door moeten zetten en blijven de anderhalve meter afstand en alle andere maatregelen van kracht. 
Het is belangrijk om vertrouwen te hebben. Vertrouwen in elkaar en vertrouwen dat het goed gaat 
komen. 
 
Ik wens iedereen, mede namens het directieteam, alle goeds en gezondheid toe. 
 
Annemieke Miltenburg 
bestuurder 


