
Schooljaar 2019/2020 

Beste ouders/verzor-

gers, we hopen dat 

het goed gaat met u 

en uw naasten. We 

bevinden ons in een 

rare, onwerkelijke situ-

atie, die we ons aan 

het begin van 2020 

niet hadden kunnen 

voorstellen. 

De school is nu bijna 3 

weken dicht. De co-

ronacrisis heeft veel 

impact op ons alle-

maal. Structuur en da-

gelijkse routine zijn 

weggevallen. We mis-

sen de contacten op 

school en daarbuiten. 

De regering heeft be-

sloten tot een verlen-

ging van de maatre-

gelen tot 28 april. 

Daardoor wordt de 

druk op ouders en 

personeel groter. Leer-

krachten en assisten-

ten doen er alles aan 

om de leerlingen van 

werk te voorzien en 

regelmatig contact te 

zoeken met ouders en 

leerlingen. Ouders 

(ook onder het perso-

neel) moeten ineens 

juf of meester zijn voor 

hun eigen kinderen en 

daarnaast zelf ook 

thuis werken. Dat is 

zwaar, daar zijn we 

ons van bewust. Wees 

niet bang als werkjes 

niet af zijn; we weten 

dat u uw best doet. 

Enkele ouders met 

“vitale beroepen” bren-

gen hun kind naar 

school, die overigens 

niet meer op school lijkt 

zoals voorheen. Geen 

klasgenoten, hooguit 5 

meesters en juffen aan-

wezig per dag en ook 

het gebruikelijke klassen-

programma, waar juist 

onze kinderen zo’n be-

hoefte aan hebben, kan 

op deze manier niet wor-

den aangehouden. En 

dan daarbij nog het in 

acht nemen van de 1,5 

meter afstand, naden-

ken bij iedere stap die 

gezet wordt, het valt niet 

mee. 

Alle geplande activitei-

ten (informatieavond, 

Duinenmars, Koningsspe-

len, Paasviering, Mobiele 

Kinderboerderij, feestelij-

ke opening van de Ster-

renzaal…) die eigenlijk 

altijd zo vanzelfsprekend 

waren moesten nu wor-

den afgelast. 

Toch zien we ook hele 

mooie dingen ontstaan. 

De betrokkenheid van 

het personeel naar el-

kaar en de leerlingen, 

die er altijd al was, maar 

nu nog duidelijker zicht-

baar wordt. Ze proberen 

op een creatieve manier 

de leerlingen toch zo-

veel mogelijk werkjes op 

hun eigen niveau aan te 

bieden en de ouders te 

adviseren hoe hiermee 

om te gaan. We hopen 

dat alle genomen maat-

regelen ervoor zorgen dat 

wij na deze crisis weer een 

gezonde (door)start kunnen 

maken. 

 

Leerlingenvervoer 

Wij moeten ons natuurlijk 

wel blijven voorbereiden op 

het volgende schooljaar. 

Vorige week zijn de advie-

zen vanuit school verstuurd 

naar de ouders. Ook afde-

ling leerlingenvervoer van 

de gemeente Den Haag is 

begonnen met het ver-

sturen van de aanvraagfor-

mulieren, die u ook dit jaar 

zelf weer moet opsturen in 

de bijgevoegde antwoord-

envelop. Leest u alstublieft 

de bijgaande brieven met 

uitleg goed door! 

 

Links naar websites 

U krijgt vanuit de leerkracht 

van uw kind verschillende 

links naar websites om het 

thuisonderwijs leuk te hou-

den. Een overzicht vindt u 

bij deze nieuwsbrief. 

Veel leerkrachten maken 

filmpjes en/of geven online 

les. 

 

Telefonisch spreekuur 

Op maandag, dinsdag en 

donderdag van 10.00 tot 

11.30 is de administratie 

aanwezig voor het telefo-

nisch spreekuur. Als u vra-

gen heeft kunt u op deze 

tijden contact opnemen 

met school. 
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Belangrijke data: 

 

10 april 

Goede Vrijdag 

 

12 en 13 april 

Pasen 

 

 

 

28 april 

Einde of verlenging 

maatregelen? 

 

27 april t/m 10 mei 

Meivakantie 

 

10 mei 

Moederdag 

 

 

Heel veel succes en 

sterkte gewenst thuis 

met de kinderen. 

 Wilma Groenenberg 
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