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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het was een vreemde en bizarre week voor de kinderen, ouders, collega’s, het onderwijs en heel
Nederland, eigenlijk de hele wereld. Een periode die wij nooit zullen vergeten en waarvan wij ook
nog lang niet kunnen overzien waar dit gaat eindigen. Een onzekere periode voor iedereen.
“Leven met de dag” en “Maak je geen zorgen over de dag van morgen, want die heeft genoeg aan
zijn eigen kwaad”, zijn woorden die vaak bij mij boven komen. Daar waar ik mee bezig was, met
vakanties, nieuw bankstel en allerlei andere zaken komen te vervagen.
Wij worden gedwongen om te leven met de dag en ons leven mogen wij dan ook in Zijn handen
leggen. God is trouw, Hij is altijd dezelfde en in Hem hebben wij het leven. Daar mogen wij kracht
uit halen.
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 vertelt juf Melisa Bloemendal hoe
het eraan toegaat in groep 8, hieronder haar verslag
In groep 8 werken de kinderen gelukkig al veel digitaal. Op afstand
kijk ik mee wat de kinderen doen (en vooral ook niet doen). In
Snappet kan ik precies zien welke som ze hoe laat maken en in
hoeveel pogingen ze hem goed hebben. Waar sommige kinderen om
7.00 uur 's ochtends al bezig zijn, bel ik sommige kinderen om half 11
op om eens te vragen of ze uit bed komen en iets gaan doen. Ook als
ze vastlopen bel ik ze even op om iets uit te leggen als ook ouders er
niet uitkomen. Ik geniet van de fotootjes die ik doorgestuurd krijg van
hoe kinderen op de bank, aan de tafel, in hun onesie lekker aan het
werk zijn. Of misschien deden ze alsof...voor de foto. Zolang ze hun
werk voor de dag af hebben vind ik het prima.

Het leuke van groep 8 is dat een aantal kinderen ook een eigen mailadres hebben. 'Juf moeten we
echt zoveel maken, dat is superveel'! 'Juf, het dictee wordt niet voorgelezen, mag ik hem nu
overslaan?' Dus ik op m'n telefoon het dictee inspreken zodat de kinderen het alsnog kunnen maken.
Het is zoeken, uitproberen, veel bellen, mailen en Parro'en, maar uiteindelijk vinden we onze weg
wel. Ondanks dat de IEP-toets niet doorgaat heb ik 1 doel; de kinderen zo goed mogelijk afleveren
aan het V.O.
De afgelopen week is er keihard gewerkt door de collega’s, dit hebben jullie als ouders gezien. Veel
complimenten zijn uitgedeeld aan de school en dat is hartverwarmend, onze dank daarvoor, dat
doet goed.
Plannen maken voor de komende periode is lastig, aangezien elke dag anders zal zijn. Deze week is
er al besloten door de school dat de Paasvieringen ’s avonds niet doorgaan, woensdag hebben wij
te horen gekregen dat de kinderen van groep 8 geen eindtoets hoeven te maken, dat heeft u
wellicht zelf ook al gelezen. Op vragen of kamp, de schoolreisjes of de afscheidsmusical doorgaan
en wanneer instroomgroep 1D start kunnen wij geen antwoord op geven, wij volgen net als u de
ontwikkelingen per dag.
Wij hopen dat alle kinderen hun taken kunnen uitvoeren via Onderbouwd, Ambrasoft, Snappet, het
werken in de schriften, via de filmpjes op Instagram, de filmpjes die de leerkrachten maken via
YouTube en zo kan ik nog wel even doorgaan. Mocht u er niet uitkomen schroom dan niet om
contact op te nemen met de leerkrachten van uw kind, zodat er samen gezocht kan worden naar
antwoorden. Ook van u als ouders wordt veel gevraagd in deze tijd, kinderen thuis laten werken op
verschillende niveaus en dan ook nog je eigen werk proberen te doen. Dat is een grote uitdaging,
dit merk ik zelf ook. Veel wijsheid hierin gewenst voor eenieder.
Vanaf afgelopen donderdag werken de leerkrachten zoveel mogelijk thuis, alleen de leerkrachten
die de kinderen opvangen op school zijn aanwezig, zo proberen ook wij ons aan de voorschriften te
houden van het RIVM en de PO-raad. Op dit moment maken er per dag ongeveer 10 tot 20
kinderen gebruik van de opvang, dat is erg veel en mocht het niet nodig zijn dan willen wij echt
vragen hier geen gebruik van te maken. Deze kinderen volgen hun eigen lesprogramma, daarnaast
starten wij de dag met gebed, eten en drinken wij samen en gaan we met alle kinderen naar buiten.
Twee leerkrachten zijn aanwezig om de kinderen te begeleiden.

Elke week komt het kernteam van de GAVE-scholen bij elkaar, dit team bestaat uit de directeuren,
locatieleider en onze directeur bestuurder. Wij bespreken met elkaar de landelijke ontwikkelingen
en de ontwikkelingen binnen de GAVE-scholen. Mochten hier onderdelen aan bod komen die voor
u relevant zijn dan laten wij u dat weten.
Naast bovenstaande ontwikkelingen hebben wij ook twee geboorteberichten.
•

Op 16 februari is Lars van Nieuw-Amerongen geboren. Lars is het broertje van Roos en Jelt. We
feliciteren beide ouders en de kinderen en wensen hen Gods zegen toe.

•

Op 6 maart is Hugo Meijers geboren. Dolgelukkig zijn beide ouders met de geboorte van hun zoon.
Wij feliciteren juf Arianne en haar man Thijs met hun mooie mannetje en wensen het Gods zegen
toe.
Een wonder in een wiegje,
Iets mooiers kan er niet bestaan.
Weet dat Gods liefde
Voor altijd met je mee zal gaan.
Wij wensen alle kinderen en ouders goed thuisonderwijs toe. Zoals onze Minister-President al zei:
‘Wees lief voor elkaar’. Laten wij dat doen.
Met vriendelijke groet,
Bas van Ramshorst

