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Beste   ouders/verzorgers,  
 
De   maand   april   is   in   aantocht   en   ondanks   de   coronacrisis   is   de   lente   “gewoon”   begonnen   en   schijnt   de  
voorjaarszon   volop.  
Ook   deze   extra   Nieuwsbron   valt   hierbij   weer   op   de   digitale   deurmat,   want   er   is   genoeg   te   vertellen.  
Helaas   zijn   er   al   veel   evenementen   afgeblazen   en   zullen   we   berichtgeving   vanuit   de   overheid   afwachten,  
voordat   de   koers   verder   kan   worden   uitgezet.  
 
De   tweede   week   thuisonderwijs   zit   erop.   Daarnaast   tracht   u   uw   eigen   werk   doorgang   te   laten   vinden,   het  
huishouden   te   regelen   en   boodschappen   te   doen.   Leerkrachten   doen   hetzelfde.   Zij   maken   thuis  
lesprogramma’s   en   zijn   aan   het   mailen   en   cha�en   óf   vangen   ze   de   kinderen   op   van   ouders,   die   werkzaam   zijn  
in   vitale   beroepen.   Voor   niemand   bestaat   meer   zoiets   als   'de   normale   gang   van   zaken'.  
 
Met   alle   hens   aan   dek   werken   we   aan   de   lesprogramma’s.   In   de   eerste   �jd   verliep   er   nog   veel   via   e-mail,  
vanaf   komende   week   proberen   we   het   thuisonderwijs   te   ondersteunen   door   middel   van   instruc�efilmpjes.  
Dit   gee�   de   kinderen   hopelijk   meer   houvast   bij   het   maken   van   hun   opgaven.   Om   alle   mailtjes   te  
minimaliseren   zullen   de   leerkrachten   al   het   werk,   de   opdrachten   en   het   weekrooster   in   Google   Classroom  
plaatsen.  
  
We   willen   niemand   overvoeren,   maar   proberen   met   alle   lesprogramma’s   structuur   te   creëren   in   een   wereld,  
die   voor   velen   onduidelijk   en   wellicht   angs�g   is.   Structuur   biedt   veel   kinderen,   zeker   in   deze   situa�e,   een  
bepaalde   mate   van   veiligheid.   Op   school   zeggen   wij   al�jd   dat   het   pedagogisch   klimaat   de   belangrijkste  
voorwaarde   is   voor   de   ontwikkeling   van   kinderen.   In   deze   situa�e   geldt   dit   misschien   in   nog   grotere   mate.  
Dus   laten   we   extra   rekening   houden   met   elkaar,   kijk   goed   naar   elkaar,   voel   aan   wat   kinderen   nodig   hebben,  
praat   met   ze,   deel   je   eigen   onzekerheid   en   bied   troost.   Doe   een   spelletje,   bak   een   taart,   maak   een   mooie  
tekening,   speel   bordspellen   of   kijk   een   film.   Zoek   virtuele   rondleidingen   van   musea   of   dierentuinen,   lees  
samen   een   boek,   of   kruip   lekker   onder   een   deken   en   doe   even   helemaal   niets.  
Gelukkig   hee�   iedereen   hetzelfde   doel   en   helpen   we   elkaar.   We   werken   eraan   om   alles   zoveel   mogelijk   te  
stroomlijnen,   maar   merken   dat   dat   soms   een   beetje   �jd   nodig   hee�.   
  
Kortom,   zet   de   lesprogramma's   dagelijks   in   als   leidraad,   maar   hou   voornamelijk   elkaar   goed   in   de   gaten   en  
zorg   zoveel   mogelijk   voor   een   posi�eve,   warme   sfeer.   Dat   is   wat   onze   kinderen   gaat   helpen   en   wat   zij   zich  
zullen   herinneren.  
 
Hulplijnen   i.v.m.   kwetsbare   situa�es  
We   zijn   ons   er   goed   van   bewust   dat   deze   �jd   een   situa�e   is   waar   we   aan   moeten   wennen   en   die   ook  
spanning   en   ongemak   op   kan   leveren.   Daarom   is   het   belangrijk   dat   u   weet   wie   u   om   hulp   kunt   vragen   in  
geval   van   nood.  
Komt   u   ergens   niet   uit,   lopen   de   spanningen   op   en   weet   u   het   even   niet   meer,   neem   dan   alstublie�  
contact   op.   Wij   denken   dan   graag   met   u   mee.  
 



Naast   de   leerkrachten   kunt   u   contact   opnemen   met:  
● de   IB’er/   vertrouwenspersoon   (Anne�e   Hellinga;   a.hellinga@debronsoest.nl)  
● de   directeur   (Els   Hordijk;   info@debronsoest.nl)  

 
Hee�   u   meer   behoe�e   aan   een   gesprek   buiten   het   team   van   de   school   dan   kunt   u   contact   opnemen  
met:  

● de   externe   vertrouwenspersoon:   Mw.   Simone   van   der   Sijs,   tel:   0610526563.   U   kunt   de  
vertrouwenspersoon   ook   bereiken   via:    simonevandersijs@gmail.com   

● dominee   Marjan   van   der   Wal;   beschikbaar   voor   pastorale   ondersteuning:  
Mvdwal@guidodebres.nl  

 
Kinderen   kunnen   contact   opnemen   met:  

● de   leerkracht.  
● de   ib’er   /   vertrouwenspersoon    (Anne�e   Hellinga;   a.hellinga@debronsoest.nl)  
● de   directeur   (Els   Hordijk;    info@debronsoest.nl )  

 
 
Knaplab   -   Sociaal   emo�oneel   werkboekje   voor   kinderen  
De   wereld   van   uw   kind   staat   op   zijn   kop!   En   dat   is   niet   al�jd   makkelijk.   Misschien   hee�   uw  
kind   meer   last   van   een   verdrie�g,   bang   of   boos   gevoel?   Maakt   het   zich   vaker   zorgen   of  
hee�   het   last   van   stress?   Met   dit   doe-boekje   helpt   u   uw   kind   in   deze   moeilijke   periode  
om   zich   goed   te   voelen.   Dit   boekje   is   gemaakt   voor   kinderen   van   de   basisschool.   Uw   kind  
vindt   in   het   boekje   informa�e   op   maat   en   allerlei   doe-opdrachtjes   en   oefeningen.   De  
gevoelens   en   gedachten   van   uw   kind   worden   op   deze   manier   bespreekbaar   gemaakt,   dit  
bevordert   het   welbevinden.   Hoewel   kinderen   zelfstandig   met   het   boekje   aan   de   slag  
kunnen,   raden   wij   u   aan   om   het   boekje   SAMEN   met   uw   kind   te   lezen.   
 
U   kunt   dit   boekje   vinden   onder   het   kopje   schoolwerk   in   Google   Classroom   van   uw   kind.   
 
De   leerkrachten   van   groep   1   en   2   zullen   het   boekje   via   de   mail   met   u   delen.   Het   is   voor   kleuters   wellicht  
te   moeilijk,   misschien   kunt   u   toch   wat   dingen   uit   het   boekje   gebruiken   voor   uw   kind.  
 
Lees�ps   van   Idea   bibliotheek  
Om   het   lezen   thuis   in   deze   periode   te   s�muleren   hee�   de   bibliotheek   voor   ouders   een   aantal   leuke  
lees�ps   op   een   rij   gezet.   Zie   bijlage.  
De   lees�ps   in   de   bijlage   kunnen   bijdragen   aan   het   onderhouden   van   het   leesniveau   en   het   leesplezier  
van   kinderen.   

 
 

Zorg   goed   voor   uzelf   en   voor   elkaar   en   we  
hopen   iedereen   snel   weer   in   gezonde  
omstandigheden   te   zien!  
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