
Voorlopig gesloten… 
De overheid heeft vorige week bekendge-
maakt dat de scholen voorlopig gesloten 
blijven. Dat lag in de lijn der verwachtin-
gen. Toch valt het dan even tegen als het 
werkelijkheid is. We beleven met elkaar 
onzekere tijden. Van u als ouders wordt 
veel gevraagd. U wordt geacht om kin-
deren op allerlei niveaus te kunnen lesge-
ven. Het zal thuis dan ook niet altijd mak-
kelijk zijn. Dat realiseren wij ons terdege. 
Wanneer u het gevoel heeft dat uw kind
(eren) overvraagd wordt, meldt dat dan 
alstublieft bij de leerkracht. We moeten 
ook heel wijs omgaan met het welbevin-
den van onze kinderen. Als het thuiswerk  
tègen gaat staan, schieten we ons doel 
voorbij. Onze waardering voor de support 
van u als ouders. En nogmaals, de leer-
krachten zitten tijdens hun werkdagen 
echt klaar om vragen te beantwoorden. 
Maak daar gebruik van! 
 

Enquêtes... 
De uitslag van de enquête was positief. 
Daar zijn we blij mee. Gelukkig ontdekten 
we ook dingen die we mogen verbeteren. 
In het nieuwe thuiswerkpakket hebben we 
nu ook aandacht voor de zaakvakken en 
voor Bijbelse Geschiedenis. De kleuters 
zijn n.a.v. de enquête ook gestart met Mi-
crosoft Teams. In mijn brief van vorige 
week las u dat we regels hebben opgesteld 
m.b.t. het chatten. Dat willen we echt be-
grenzen. Wanneer kinderen voor school 
werken en constant onzinnige chatberich-
ten krijgen, werkt dat niet mee aan de 
taakgerichtheid. Dat willen we dus niet. 
We hebben ook besloten om meer en min-
der werk aan te bieden naar gelang de be-
hoefte. Dit allemaal mede n.a.v. uw op-
merkingen uit de enquête.  
 

Privacy… 
Binnen Microsoft Teams gelden ook regels 
m.b.t. de wet AVG. Het is bijvoorbeeld 
verboden om videobestanden eraf te halen 
en extern te delen, het is verboden om 
‘live videolessen’ thuis op te nemen en op 
te slaan op uw computer etc… U zult be-
grijpen dat het voor de collega’s al span-
nend genoeg is om voor de camera te 
staan. Wanneer daarbij de gedachte rijst 
dat deze beelden de hele wereld over kun-

nen, dan begrijpt u wat er met ons enthousi-
asme gebeurt. Hierbij de oproep om dit met 
uw kinderen goed door te spreken. In prak-
tijk zal dit vooral de kinderen in de midden– 
en bovenbouw groepen belangrijk zijn. Uw 
medewerking is onze stimulans. 
 

Bijbelse geschiedenis… 
We hebben als team besproken hoe we ook 
een stukje Bijbelse Geschiedenisles aan het 
thuisonderwijs kunnen toevoegen. In de 
nieuwe pakketten vindt u lesbrieven m.b.t. 
Goede Vrijdag en Pasen. Dit is een wezenlijk 
onderdeel van onze school. Daarvoor vragen 
we bij inschrijving van u als ouders om dit te 
respecteren. Wij ervaren bij alle ouders dat 
dit respect, ook al heeft u zelf een hele ande-
re geloofsachtergrond of levensovertuiging, 
de kinderen wordt meegeven. Dat ervaren 
wij als een bijzonder voorrecht. Daar willen 
we ook heel zuinig op zijn. Wanneer u thuis 
expliciet niet met het Bijbels onderwijs aan 
de gang wilt, zullen wij dat wederzijds res-
pecteren. Wij verplichten u dus niet om het 
Paasboekje te behandelen. We hebben ook 
nagedacht over het filmen van vertellingen 
uit de Bijbel zodat kinderen dat thuis kunnen 
bekijken en beluisteren. We kiezen hier be-
wust, om verschillende redenen, niet voor. 
Wij zien hier ook heel duidelijk een taak en 
roeping van u als ouders. 
 

Nieuwe collega… 
Afgelopen woensdag is juf Francisca van den 
Berg gestart. Zij is RT juf geworden in de va-
cature van juf Annerieke. Hartelijk welkom! 
 

Rapport… 
In het nieuwe pakket dat bezorgd is, zit ook 
het tweede rapport. Wanneer u hierover vra-
gen heeft, kunt u contact zoeken met de 
leerkracht. Als u hen een mailtje stuurt, zul-
len zij u bellen. Wilt u zorgen dat het rapport 
niet kwijtraakt? Dat geldt overigens ook de 
boeken die weer ingeleverd moeten worden. 
 

Geboren… 
Onze conciërge, Myriam Ruitenbeek, is op-
nieuw oma geworden. Ze kreeg een gezonde 
kleindochter genaamd Nora. Vanaf deze 
plaats proficiat namens ons allen! In een tijd 
van verdrietige berichten mag dit ook nog 
vermeldt worden. Ze zullen geboren worden 
tot de jongste dag. Het getal is nog niet vol. 
 

Vriendelijke groet, Meester Roest  
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