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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Onderstaand gedicht kreeg ik doorgestuurd van een ouder, prachtig. In deze tijd naar Pasen mogen
wij onze richten op Jezus en Zijn volbrachte werk.
Corona, ver weg en dichtbij.
Corona, nu ik, morgen jij.
Corona, monsterlijk groot, minuscuul klein.
Corona, veroorzaker van benauwdheid en pijn.
Jezus, ver weg en dichtbij.
Jezus, voor u en voor mij.
Jezus, grote Kruiskoning, klein Kribbekind.
Jezus, eeuwig zalig wie Hem vindt.
Ondertussen werken de kinderen nu al 2 weken thuis, dit is voor de meeste ouders een behoorlijke
uitdaging. Ik merk dat zelf ook, je kinderen onderwijs geven en daarnaast je eigen werk proberen te
doen. De vele mailtjes en berichten die er komen van school, de berichten op je telefoon en alles
wat je op internet leest kan veel zijn. Maak keuzes, de vele opties die er zijn geven soms
keuzestress. Wij proberen als school ook keuzes te maken, zodat het voor u en de kinderen niet te
veel wordt. Geef het gerust bij de leerkracht aan als het even niet lukt, samen proberen wij dan te
kijken wat haalbaar is.
Vanuit De Vreedzame school kregen wij nog een mooi lijstje doorgestuurd met 100 tips om thuis te
werken, door te klikken op de link kunt u deze openen. Toch nog keuzestress
Van verschillende ouders kregen wij te horen dat ze het fijn zouden vinden als de dagplanning die
avond ervoor verstuurd kan worden, zodat u de avond ervoor dit voor kan bereiden. Vanaf
maandag gaan de groepen 3 t/m 8 dit zo doen. De kinderen van de groepen en 1 en 2 gaan werken
met 1 lesbrief per week, aangezien er zoveel op OnderbouwdOnline staat. Deze wordt maandag
verstuurd naar de ouders.

In Veenendaal hebben wij naast onze Burgemeester ook een kinderburgemeester genaamd Maut
Smit. Ze heeft voor alle kinderen in Veenendaal een boodschap. Deze kun je bekijken door op de
link te klikken. Ook de wethouder van het onderwijs heeft een bericht voor alle kinderen, deze staat
op pagina 4 van deze nieuwsbrief.
Wij weten niet hoelang de kinderen op school geen onderwijs krijgen, persoonlijk denk ik dat het
niet bij 3 weken blijft, zeker na de woorden van onze minister-president van maandag en de
woorden van minister Slob. Dinsdag hopen wij meer te horen. Een aantal activiteiten zijn al door
verschillende organisaties afgezegd, ook wij als school maken keuzes, hieronder een overzicht van
de activiteiten die helaas niet door kunnen gaan:
• De Paasvieringen van dinsdagavond 7 en woensdagavond 8 april. Tijdens deze avond
zouden de kinderen een boek krijgen. Deze boeken worden in de maand april aan de
kinderen uitgedeeld. Wanneer de kinderen in de maand april niet naar school mogen gaan,
dan zal de leerkrachten de boeken bij de kinderen thuisbrengen.
•
•

Eindtoets groep 8 van woensdag 15 en donderdag 16 april gaat niet door, daar bent u in de
vorige nieuwsbrief over geïnformeerd.
De Koningsspelen van vrijdag 17 april gaan helaas ook niet door.

•

De activiteit voor de ouders en kinderen van donderdag 14 mei hebben wij geannuleerd.

•

De organisatie van de A4daagse heeft aangegeven dit jaar deze wandel 4-daagse niet door
te laten gaan. De eerstvolgende A4daagse is maandag 31 mei 2021 tot donderdag 3 juni
2021. Dit zal ook voor de kinderen een grote teleurstelling zijn.

Op dinsdag 14 april zou groep 1D starten, het is nog onduidelijk of dat dan door kan gaan. We
weten nog niet of de kinderen dan naar school gaan, mocht dit al wel zo zijn dan weten wij nog
niet of alle spullen er wel op tijd zijn en of wij alles rond hebben om de kinderen een goede start
te geven. Wij houden u hiervan op de hoogte. Op vrijdag 3 april hopen wij wel alle spullen van
groep 6 te verhuizen naar locatie de Fuikenweide 1.
Elke week proberen wij u op vrijdag een update te geven van de stand van zaken op school. De
maandelijkse nieuwsbrief komt daarmee te vervallen. Deze week vertellen de kleuterjuffen hoe
er gewerkt wordt in de groepen 1 en 2.
Een week waarin alles anders ging….
Werken in een klas zonder kinderen, het opzetten van thuisonderwijs via een lesbrief en het
maken van een speciaal Instagram-account voor De Bron-kleuters. Dat was wel even schakelen

met het kleuterteam. Toch werden een aantal collega’s ook juist enthousiast: lessen maken is
namelijk heel erg leuk!
Het was voor ons een week waarin we veel nieuwe ervaringen hebben opgedaan: Tante Truus
spelen voor de camera, een Bijbelverhaal vertellen in een leeg lokaal of op z’n kop op een instaaccount komen. Om er na het filmen achter te komen dat er een foto is gemaakt in plaats van
een filmpje. We worden er gelukkig steeds handiger in. We ontdekken elkaars talenten en leren
bovendien ook nog veel van elkaar! Veel fijne ervaringen: positieve reacties die er kwamen van
jullie als ouders op de filmpjes die we maakten voor het Insta-account. De leuke foto’s van de
kinderen die werden gepost. Wat zijn ze ijverig geweest! Heerlijk om die blije gezichtjes te zien,
precies wat we nodig hebben. Want wat we in deze situatie het meest missen dat zijn onze
kleuters!
Het was ook best spannend: lukt het iedereen om een account te maken op OnderbouwdOnline
en daar wegwijs te worden? Want wat staat daar veel op! En werkt bij iedereen de Onderbouwdapp? Complimenten voor alle vaders en moeders; bijzonder hoe goed dit werd opgepakt en de
inzet die we zagen. Als er nog vragen zijn, stel ze gerust!
Fijn dat we op deze manier kunnen samenwerken! Doen jullie de groetjes aan al onze lieve
kleuters?

Met vriendelijke groet,
Bas van Ramshorst

