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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Een familie in ‘lockdown’
Meer dan een jaar lang zaten Noach en zijn gezin opgesloten in de ark.
Slechts één raam, geen terras, geen internet, geen telefoon, geen YouTube, geen Facebook, geen
Netflix. Ze hoorden slechts de regen en het klotsen van de golven. Ze brachten hun tijd door in
gebed, hielden van elkaar en zorgden voor de dieren. God zorgde voor hen, omdat Noach een
geloofsman was en Zijn woord gehoorzaamde.
Hoewel er buiten een oceaan is met virusbedreigingen en we nu als het ware in een storm zitten,
laten we eraan denken dat God over ons waakt. Wees niet bang! Wees Hem trouw en wacht
geduldig. De regen zal stoppen, de regenboog zal verschijnen.
“Want Ik ben de Heere, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: wees niet
bevreesd, ik help u” Jesaja 41:13
Juist nu ons leven door het Coronavirus verandert, is het belangrijk dat we hart hebben voor elkaar.
Vanuit De Vreedzame School leveren ze regelmatig ideeën aan om ook op afstand saamhorigheid te
creëren. De CED-groep heeft een boekje voor thuis gemaakt, met als thema. We hebben hart voor
elkaar. In deze “Vreedzame thuis” besteden ze aandacht aan het omgaan met gevoelens. Want met
Corona komen ook gevoelens onze levens binnen. Je kan bang zijn, je zorgen maken, je kan je
irriteren aan je ouders, broers of zussen of misschien heb je wel heel veel plezier. Je gevoelens
uiten helpt om er beter mee om te gaan. Klik op de link om het boekje thuis te bekijken.
Zoals u jullie weet/weten heeft de Rijksoverheid gisteren besloten alle corona maatregelen te
verlengen tot en met dinsdag 28 april. Kinderopvangorganisaties blijven dicht tot en met 28 april.
Scholen blijven dicht tot en met de meivakantie. De week voor 28 april beoordeelt de Rijksoverheid
over de periode daarna. Dat betekent dat het onderwijs op de ingezette manier door gaat, namelijk
het geven van onderwijs op afstand. Ook blijven de scholen en de kinderopvang de ingezette
noodopvang bieden aan kinderen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen.
Er verandert voorlopig dus eigenlijk niets aan de huidige aanpak. Op het moment dat er
veranderingen zijn stellen wij u/ jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

Wij merken ook dat er meer aanvragen komen voor de opvang/onderwijs. Wanneer u een vitaal
beroep heeft en echt geen andere opvang kan vinden dan kunt u hiervan gebruik maken. Natuurlijk
alleen wanneer uw kind gezond is. Deze opvang/ onderwijs kan u niet regelen met de leerkracht
maar zal geregeld moeten worden met ondergetekende. U kan dat doen door een mail te sturen
naar debron@gavescholen.nl.
Op goede vrijdag en tweede Paasdag is er geen opvang, op woensdag 22 april is er wel opvang. Dit
was een studiedag, dit kan niet doorgaan. Kinderen krijgen deze dag ook gewoon een dag planning.
Wij vinden het ontzettend knap hoe u het doet als ouder, vanuit huis kunnen wij veel werk van de
kinderen bekijken en daar feedback op geven. Mooi om te zien hoe hard de kinderen werken, uw
betrokkenheid daarbij is van groot belang.
Mocht u er niet uitkomen of als u vragen heeft over het thuisonderwijs, geeft dit dan a.u.b. aan bij
de groepsleerkrachten, ze doen hun best om u en de kinderen te helpen.
We zijn als GAVE-scholen ook benieuwd naar uw mening over de manier waarop wij ons
thuisonderwijs vormgeven. Wat gaat goed en welke verbeterpunten zijn er? Binnenkort krijgt u van
de leerkracht een link per mail toegestuurd met daarin een korte vragenlijst. Wilt u dit voor vrijdag
10 april invullen? Dit kost u maximaal 3 minuten tijd. Alvast bedankt.
Doordat de kinderen voorlopig nog niet naar school mogen, zijn alle activiteiten in de maand april
afgelast. Ook kregen wij deze week te horen dat het schoolkorfbaltoernooi niet door kan gaan.
Wekelijks zullen wij u proberen op de hoogte te houden welke activiteiten afgelast worden, wij
hopen natuurlijk dat dit niet te lang gaat duren.
In de maand april proberen de leerkrachten nog even bij u langs te komen, de kinderen krijgen
allemaal een boek van school, sommige leerkrachten zullen ook nog wat extra werk aan de
kinderen geven. De leerkrachten zullen niet binnenkomen, maar bij de deur alles afgeven. Even
voor het raam naar de kinderen zwaaien is natuurlijk altijd leuk.
Vanmorgen hebben een aantal leerkrachten en een verhuisbedrijf de materialen van groep 6
verhuisd naar de Fuikenweide 1. De klus was snel geklaard door de goede voorbereidingen van de
leerkrachten. Voor de kinderen van groep 6 is dit vreemd, door de crisis hebben ze de laatste dag
onderwijs in het Ontmoetingshuis niet bewust meegemaakt. Wij gaan ervan uit dat ze net als de
kinderen van groep 8 ook op de Fuikenweide een goede tijd zullen krijgen.

Wanneer groep 1D gaat starten is nog niet duidelijk, zodra wij meer weten dan laten wij u dat
weten. Het nieuwe speelgoed en al het ontwikkelingsmateriaal is inmiddels al geleverd. Het
meubilair verwachten we in de loop van volgende week.
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 juffen van groep 3
hoe het onderwijs verloopt bij hun kinderen.
Inmiddels is het alweer de derde week dat we niet naar school kunnen. Het was heel raar toen juf
Marieke en juf Hanneke de eerste maandag op school kwamen en er helemaal geen kinderen in de
klas. Dat was echt super ongezellig. De juffen zijn toen een plan gaan bedenken hoe de kinderen
het beste thuis kunnen gaan werken. Op dinsdag hebben de juffen het werk bij de kinderen
thuisgebracht zodat de kinderen op woensdag thuis aan de slag konden.
Elke dag krijgen de papa’s en mama’s een mail met de planning voor die dag. Elke dag maken de
kinderen Lijn 3, rekenen en schrijven. De juffen maken elke dag instructiefilmpjes zodat de kinderen
weten wat zij moeten doen. Op dinsdag en donderdag zit er nog een creatieve opdracht bij. Deze
periode mogen we ook eraan denken dat Jezus voor ons is opgestaan. Daarom sturen de juffen drie
keer per week een Bijbelverhaal zodat we er toch nog samen aan mogen denken.

De eerste week ging Lijn 3 over ‘De Schat’. De kinderen kregen de opdracht om een schat te
maken, deze te verstoppen en een schatkaart te maken zodat iemand anders de schat kon
gaan zoeken.

Inmiddels zijn we met Lijn 3 bij thema 9: ‘Kunst’. De opdracht was om een schilderij te maken
van jezelf. Maar het mocht ook een fotoportret zijn van een echt schilderij. Daar kwamen
superleuke dingen uit:

Met vriendelijke groet,
Namens het team van “De Bron”
Bas van Ramshorst

