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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze nieuwsbrief moet ik helaas beginnen met een verdrietige mededeling.
Dinsdagavond is de schoonvader van meester Ronald Tamerus overleden. Sinds vorige week lag hij
vanwege het coronavirus in het ziekenhuis, op de IC. Dinsdag kregen ze het bericht dat de
behandeling gestopt moest worden omdat zijn longen te ver beschadigd waren. Dinsdagavond is hij
overleden. Wij leven mee met meester Ronald Tamerus en zijn vrouw Ina, het verdriet is groot. Ze
mogen echter weten dat door het offer van Pasen zijn schoonvader Thuis is.
We leven mee met Ronald en Ina, het verdriet is groot en het gemis zal blijven. Wij wensen hen
heel veel sterkte en wijsheid de komende tijd.
De God van de vrede
geeft jou Zijn zegen
op alle wegen
die je zult gaan
wanneer het meevalt
of soms ook tegen
bij zon en bij regen
zal Hij naast jullie staan
Misschien wilt u een kaart sturen naar meester Ronald Tamerus en zijn vrouw. Het adres is: Kees de
Koninglaan 7, 6741 ZA Lunteren
Dat wij het Paasfeest niet op school met de kinderen kunnen vieren is ontzettend jammer. Juist dit
feest willen wij graag met ouders en kinderen vieren, het liefste natuurlijk in de eigen klas met de
juf of meester. Helaas gaat dat niet lukken i.v.m. het coronavirus. Toch hoop ik dat u als ouder met
uw kind(eren) stil wil staan bij het sterven en de opstanding van onze Bevrijder. De verhalen heeft u
thuis kunnen volgen met de kinderen.

De wereld staat op dit moment op zijn kop, landen zijn in lock-down, scholen zijn dicht en het
openbare leven ligt op zeer veel plaatsen in de wereld stil. Een ramp die niemand een aantal
maanden geleden aan zag komen en dat een grote impact heeft op de samenleving. Zeker ook als
er mensen in je omgeving hun baan kwijt zijn geraak, in het ziekenhuis liggen of door het virus
gestorven zijn. De verhalen kennen jullie wellicht ondertussen ook van dichtbij. Velen van ons
hebben dit nog niet eerder meegemaakt.
Het coronavirus heeft een grote impact voor heel veel mensen. Het Paasfeest een nog veel grotere.
In Jesaja 53 lezen wij de profetie over Jezus. U kunt dit lezen door op de link te klikken. In vers 6b
staat: “Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen”.
Onze ongerechtigheden wil en kan Hij vergeven door Zijn sterven en opstanding. Onze straf heeft
Hij gedragen, zodat wij verzoend zijn met Hem. Dit is het allergrootste wonder en dit zou de meeste
impact op ons leven moeten hebben. Het is mijn en ons gebed dat dit ook voor u zo mag zijn.
Wij hopen dat u ondanks alle zorgen goede Paasdagen mag beleven met uw gezin.
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 dagplanning.
Op vrijdag 17 april, wanneer de Koningsspelen gepland stonden krijgen de kinderen ook gewoon
een dag planning. We proberen zoveel mogelijk hetzelfde te doen, aangezien thuisonderwijs geven
en volgen naast uw eigen baan erg intensief is.
Wethouder Marco Verloop heeft een bericht voor de kinderen gemaakt, dit kunnen jullie hier
bekijken: https://youtu.be/4144SMlwUdM
Ondertussen kijken wij ook vooruit, we zijn druk bezig met de formatie en de planning voor komend
jaar. Eind mei hopen wij u al meer hierover te vertellen. Vorige week kreeg ik te horen dat de GMR
heeft ingestemd met het vakantierooster van schooljaar 2020-2021, handig voor u om wellicht al te
weten. De vakanties wijken wel af met het voortgezet onderwijs, goed om daar rekening mee te
houden. De bovenbouw heeft geen twee weken meivakantie, er is voor gekozen om in juni nog een
week vakantie te plannen aangezien de periode van mei tot de zomervakantie erg lang is voor de
bovenbouw.

Herfstvakantie

19 - 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december - 2 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari - 26 februari 2021

Paasvakantie

1 april - 5 april 2021

Onderbouw vrij

26 april- 30 april 2021

Meivakantie

3 mei – 7 mei 2021

Hemelvaartvakantie

13 mei - 14 mei 2021

Pinkstervakantie

24 juni 2021

Vakantieweek

7 juni – 11 juni 2021

Zomervakantie

16 juli - 27 augustus 2021

Elke week proberen wij u op vrijdag, in dit geval donderdag een update te geven van de stand van
zaken op school. De maandelijkse nieuwsbrief komt daarmee te vervallen. Deze week vertelt
meester Johan van de Hoef hoe het onderwijs in groep 4 verloopt.
Inmiddels zijn we alweer in de 4e week met thuisonderwijs aan de slag. Wat een grote omslag voor
ons als leerkrachten, maar zeker ook voor u als ouders en de kinderen!
Ik ben zelf nog maar net begonnen voor de klas en begon het gevoel te krijgen dat ik het voor de
klas staan een beetje in de vingers kreeg. Tot bijna vier weken geleden. Dus het is even aanpoten
geweest om het voor de kinderen zo te organiseren dat zij thuis aan de slag kunnen met dezelfde
stof als wat er op school aangeboden wordt. Inclusief gebruik van alle digitale middelen: YouTube,
MS Teams, Parro, mail, PowerPoint, dictees inspreken tot MP3 formaat.
Het is een hele uitdaging en heeft ook leuke kanten. Ik had niet gedacht dat ik ooit met mijn
telefoon in de selfie stand video’s van mijzelf zou gaan opnemen, haha! En mijn eigen YouTubekanaal zou maken. Nu zie ik dat er ook zo veel mogelijk is. Het heeft ook positieve kanten: nu word
ik tijdens mijn instructie niet gestoord, ik kan het in ieder geval niet zien…

Ik zie dat de kinderen heel flexibel zijn in het aanpassen en dat ze allemaal op hun eigen manier aan
het werk zijn geslagen thuis onder hele andere omstandigheden dan in de klas. (Lezen op de
trampoline bijvoorbeeld) Dat vind ik mooi om te zien. Ik mis het contact wel heel erg met de
kinderen en de interactie en dynamiek in het klaslokaal. Ik hoor dat ook regelmatig terug van
kinderen aan de telefoon, of via het beeldbellen.
De kinderen konden geen luizencontrole krijgen i.v.m. de gesloten scholen en 1,5m afstand.
Gelukkig kon ik op 1 april een link van een site doorsturen die op afstand de haren van de kinderen
kon scannen. Met positief resultaat!
Ondanks het harde werken is er gelukkig ruimte en gelegenheid voor ontspanning. Dat is ook mooi!
Al met al hoop ik dat ik de kinderen toch snel weer in de klas heb!

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

