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Beste   ouders,   verzorgers,  

Ongelooflijk   om   te   zien   wat   we   met   elkaar   al   voor   elkaar   hebben   gekregen!  
Mijn   complimenten   aan   alle   ouders,   leerlingen   en   leerkrachten   die   in   no   �me  
omschakelen   en   nu   werken   en   lesgeven   op   afstand.  
Wat   me   vooral   tre�,   is   de   enorme  
crea�viteit,   flexibiliteit   en   saamhorigheid.  
Het   besef   dat   we   samen   sterk   staan!   
 
Fijn   weekend   gewenst!  
Els   Hordijk  

Thuisonderwijs  
Het   kabinet   maakte   deze   week   bekend   dat   de   scholen   tot   het   begin   van   de   meivakan�e   gesloten   blijven.  
Dit   betekent   effec�ef   dat   onze   school   op   zijn   vroegst   (vanwege   de   meivakan�e)   6   mei   weer   open   gaat.  
Een   en   ander   is   uiteraard   a�ankelijk   van   de   ontwikkelingen   op   landelijk   niveau.   In   de   week   voor   de  
meivakan�e   zal   het   kabinet   met   informa�e   komen   over   het   al   dan   niet   opnieuw   verlengen   van   de  
slui�ngsperiode.   Tussen   nu   en   de   meivakan�e   zullen   onze   leerkrachten   onderwijs   op   afstand   blijven  
verzorgen,   zoals   zij   dat   de   afgelopen   weken   ook   al   hebben   gedaan,   met   uitzondering   van   Goede   Vrijdag  
en   Tweede   Paasdag   respec�evelijk   10   en   13   april   2020.  
 
We   hopen   dat   iedereen   van   groep   3   t/m   8   zijn   weg   hee�   gevonden   op   het   COOL-pla�orm   en   in   Google  
classroom.   Mocht   dit   nog   niet   gelukt   zijn,   neem   dan   snel   even   een   kijkje!   Je   vindt   hier   namelijk   het  
rooster   en   alle   materialen   die   je   nodig   hebt   voor   het   thuisonderwijs.   

De   maatregelen   hebben   ook   grote   gevolgen   voor   u   als   ouders.   Het   is   nogal   wat,   een   baan   combineren  
met   het   lesgeven   aan   uw   eigen   kind(eren).   Dit   begrijpen   wij   maar   al   te   goed!  
Het   kan   al   rust   brengen   om   samen   met   uw   kind(eren)   een   vaste   dagplanning   te   maken   en   hieraan   vast   te  
houden.   Kinderen   voelen   zich   veilig   bij   een   duidelijke   structuur   en   regelmaat.   Dus   laat   uw   kind   opstaan  
en   aankleden   alsof   het   naar   school   moet   gaan   en   houd   vaste   werk-,   ontspan-   en   eetmomenten   aan.  

Onze   kinderen   leren   op   school   om   zelfstandig   te   werken   en   om   op   een   juiste   manier   om   te   gaan   met  
uitgestelde   aandacht.   Zeker   als   u   meerdere   kinderen   hee�,   kan   het   las�g   zijn   om   ze   allemaal   instruc�e   te  
geven   en   meteen   te   helpen   als   ze   vragen   hebben.   Het   kan   dan   helpen   om   af   te   spreken   hoe   uw   kind   u  
laat   weten   dat   hij/zij   uw   hulp   kan   gebruiken.   U   kunt   hierbij   denken   aan   een   vragensteentje   of   een  
dobbelsteen   met   een   zijde   groen   (‘ik   kan   doorwerken’)   en   een   zijde   rood   (‘ik   heb   hulp   nodig’),   maar  
misschien   hee�   u   samen   wel   een   veel   beter   idee.   De   kinderen   hebben   op   school   geleerd   om   even   een  
ander   werkje   te   pakken   als   zij   nog   niet   geholpen   kunnen   worden   door   de   leerkracht.   Dit   kunnen   zij   thuis  
vast   ook   als   u   dit   met   ze   afspreekt.   Dit   gee�   u   �jd   om   instruc�e   te   geven   aan   uw   ene   kind   en   zorgt  
ervoor   dat   uw   andere   kind   gewoon   door   kan   werken.   

 
 
 



Een   goede   �p   is   misschien   om   na   het   werken   al�jd   even   met   uw   kind   na   te   praten   over   hoe   het   ging.  
Wat   lukte   goed,   wat   was   er   moeilijk,   laat   eens   zien   wat   je   gedaan   hebt,   waar   ben   je   trots   op,   kon   je   je  
goed   concentreren,   welke   hulp   heb   je   nog   nodig,   wat   heb   je   vandaag   nieuw   geleerd   wat   je   eerst   nog   niet  
wist,   wat   wil   je   juf   of   meester   nog   vragen,   ……   etcetera.  

Wij   vragen   u   om   eventuele   sugges�es   om   ons   onderwijs   op   afstand   te   verbeteren,   kenbaar   te  
maken.   U   kunt   deze   sturen   naar    info@debronsoest.nl     Wij   kijken   uit   naar   uw   feedback.  

Praten   met   uw   kind  
De   situa�e,   die   nu   in   de   wereld   is   ontstaan,   kan   ook   bij   uw   kind(eren)   voor   veel   vragen   of   onrust   zorgen.  
Misschien   vindt   u   het   las�g   om   dit   te   bespreken   met   uw   kind   of   wilt   u   uw   kind   beschermen   door   er   niet  
over   te   spreken.   Dit   is   begrijpelijk   want   de   problema�ek   van   nu   is   ook   nog   ongrijpbaar   voor   ons  
volwassenen.  

Kinderen   hebben   het   snel   door   als   er   iets   aan   de   hand   is,   waar   u   zich   zorgen   over   maakt.   Als   u   ze  
probeert   gerust   te   stellen   door   te   zeggen   dat   er   niets   aan   de   hand   is,   gaan   kinderen   (met   de   informa�e  
die   zij   hebben   gehoord   via   de   tv   of   door   het   luisteren   naar   gesprekken   van   volwassenen)   zelf   bedenken  
wat   er   aan   de   hand   is.   Jonge   kinderen   denken   nog   magisch.   Dit   zorgt   ervoor   dat   wat   zij   bedenken   vaak  
nog   veel   beangs�gender   is   dan   de   (toch   al   beangs�gende)   werkelijkheid.   Het   is   dus   belangrijk   om   te  
vertellen   wat   er   werkelijk   aan   de   hand   is   en   zo   veiligheid   te   bieden.   Vertel   hierbij   feiten,   wees   eerlijk   bij  
vragen   maar   probeer   ze   wel   gerust   te   stellen.   Geef   ruimte   aan   boosheid,   angst   en   frustra�e.   Houd   het  
behapbaar   voor   uw   kinderen,   bespreek   alleen   met   uw   kinderen   wat   er   voor   hen   relevant   is.   Hierbij   kunt  
u   denken   aan   waarom   zij   niet   naar   school   kunnen   of   aan   welke   regels   zij   zich   ook   moeten   houden.  
Probeer   zoveel   mogelijk   te   voorkomen   dat   u   in   het   bijzijn   van   uw   kinderen   spreekt   over   dingen   die   voor  
hen   niet   relevant   zijn   (bijvoorbeeld   de   economische   gevolgen).   

Zie   ook   hiervoor   het   Knaplab   Corona   boekje   in   Google   Classroom.   

Bijzondere   ac�viteiten  
Met   het   team   hebben   wij   een   overleg   gehad   en   daarin   besloten   de   projectweek,   het   schoolreisje   en   het  
kleuterfeest   op   voorhand   te   annuleren.   Wanneer   we   weer   naar   school   mogen,   willen   we   ons   vooral  
richten   op   “normaal”   lesgeven.   Hoe   we   deze   ac�viteiten   verder   gaan   organiseren   zullen   we   nog  
bespreken   maar   we   kunnen   bijv.   iets   in   september   plannen.   
Vanuit   de   gemeente   is   ook   besloten   de   avondvierdaagse   niet   door   te   laten   gaan   dit   jaar.   Mochten   we   na  
de   meivakan�e   wel   weer   naar   school   kunnen,   zal   de   geplande   studiedag   op   29   mei   wel   blijven   staan.  
Op   die   dag   bespreken   we   tradi�egetrouw   de   plannen   voor   het   komende   schooljaar.   

 
Verrekening   overblij�osten  
"Hoe   worden   de   kosten   verrekend   voor   de   weken   waarin   mijn   kind(eren)   geen   gebruik   kon(den)   maken  
van   de   overblijf?"  
Enkele   ouders   hebben   deze   vraag   bij   ons   neergelegd,   omdat   zij   bijvoorbeeld   al   voor   een   heel   jaar  
hebben   betaald.   Natuurlijk   gaan   we   deze   kosten   verrekenen.   Zodra   defini�ef   bekend   is   wanneer   de  
kinderen   weer   naar   school   mogen   komen,   zullen   wij   een   nieuwe   berekening   maken   waarmee   in   één   keer  
een   verrekening   kan   plaatsvinden.  
 

 
 

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