
Weer open… 
Het zal u niet ontgaan zijn. Na de meiva-
kantie gaan de deuren van de school weer 
open. Voor zover ik weet, zijn er geen kin-
deren ziek geweest door Covid-19. Ik heb 
wel gehoord dat verschillende ouders het 
gehad hebben. Gelukkig mocht iedereen 
tot nu toe gespaard blijven. 
 

Maar hoe? 
In de achterliggende dagen hebben wij als 
team en MR nagedacht over de wijze 
waarop we de school openen. De richtlij-
nen vanuit het ministerie zijn hierbij lei-
dend geweest. Wij kiezen ervoor om elke 
klas te splitsen in twee groepen. Voor de 
kleuters betekent dit dat groep 1 en groep 
2 uit elkaar gehaald worden. De instroom-
groep is zo klein dat ze in z’n geheel naar 
school mag komen. Voor de groepen 3 t/m 
8 geldt dat we de klassen opsplitsen in een 
A-groep en een B-groep. Groep A komt 
naar school op ma-mo, di-mid, woe-mo en 
do-mid. Groep B komt naar school op ma-
mi, di-mo, do-mo en vrij-mo. De combina-
tiegroepen 3/4 en 5/6 splitsen we als 
groep. Vandaag krijgt u van de leerkracht 
een mailtje waarin staat in welke groep uw 
kind is ingedeeld en wanneer hij/zij op 
school verwacht wordt. Als dat ongelukkig 
uitkomt i.v.m. uw werk, mail de juf dan 
even of uw kind in de andere groep kan. 
We gaan dus heel letterlijk half open. In 
ieder geval de eerste week zullen we ons 
alleen richten op de hoofdvakken. De kin-
deren krijgen wat huiswerk mee dat ge-
maakt en geleerd wordt op het moment 
dat uw kind thuis is. De instructie hiervoor 
geven we in de klas. De keuze voor 4 hal-
ve dagen i.p.v. 2 hele dagen is genomen 
omdat dit voor kinderen écht het beste is. 
Anders blijft u met 3 dagen thuisonderwijs 
zitten, en elke dag naar school zorgt voor 
echte ontwikkeling. En die is hard nodig 
omdat we best achterstanden verwachten. 
Opvangmogelijkheid voor vitale beroepen 
blijft mogelijk. U kunt daarvoor contact 
met mij opnemen. 
 

Veiligheid en hygiëne… 
1. Tussen de middag en na schooltijd zul-
len deurknoppen, bankjes, wc’s etc. goed 
ontsmet worden. In elke groep wordt een 
desinfecterend pompje gezet. 2. Ouders 
worden verzocht buiten de school te blij-
ven. U kunt uw kind bij de deur afgeven. 
3. Er zullen maximaal twee (halve) groe-

pen tegelijk buitenspelen, gescheiden door 
een lint. 4. We vragen vriendelijk om de kin-
deren niet vroeg naar school te sturen. Om 
8:20 uur en 13:05 uur gaan de deuren open.  
5. Kinderen spelen voor schooltijd niet op het 
plein, maar mogen meteen naar binnen en 
hun plekje in de klas innemen. 
 

Boeken meenemen… 
Een belangrijk punt om na de vakantie 
meteen goed te kunnen starten: geef uw 
kind(eren) van groep 3 t/m 8 het thuiswerk-
pakket mee naar school. Dan kunnen we 
echt aan de slag. En daar doen we het voor, 
toch? 
 

Cadeautje… 
Vandaag kwamen de leerkrachten bij u aan 
de deur om een bosje mooie tulpen en wat 
lekkers te brengen. Een kleine blijk van grote 
waardering. Zonder uw inzet had het thuis-
onderwijs nooit zo gestalte gekregen. 
 

Geboren… 
Onze invaljuf Teunie v.d. Werken werd vori-
ge week oma van een kleinzoon genaamd 
Matthijs. Vanaf deze plaats onze felicitaties. 
Ik vind de roepnaam erg goed gekozen... 
 

Vacatures… 
We hebben een advertentie geplaatst om een 
aantal vacatures voor na de zomer te vervul-
len. Verschillende collega’s willen iets minder 
werken, juf Kraijenoord blijft als invalleer-
kracht betrokken en we zoeken een extra ge-
zicht om in groep 3 te ondersteunen omdat 
dit een groep betreft van dik 30 leerlingen. 
 

Corona… 
We maken roerige tijden mee. Wie had ver-
wacht in deze situatie te belanden? Alles leek 
voor de wind te gaan, economisch kon het 
niet op. Nu zien we alles wankelen. Het heeft 
ons allemaal erg veel te zeggen. Toen er in 
het oude Egypte 10 plagen kwamen, sprak 
de Farao dat dit de vinger Gods was. Wij le-
ven in een moderne tijd. In onze vermetel-
heid denken we alles te beheersen. Nu wordt 
er in al onze vermeende zekerheden gebla-
zen. De goddeloze Farao wist dit beter te 
duiden dan onze huidige moderne wereldlei-
ders. En wij? Willen wij eraan? Psalm 66 
zingt: ‘Hij keert hun trots ontwerpen om.’ 
Waar blijven we met al onze wetenschap? 
Dat de vrucht van dit alles mag zijn dat we 
ons mogen vernederen onder Zijn slaande 
hand. Niet met onze mond, maar met het 
hart. Dan zal Hij ons verhogen te Zijner tijd!  
 

Hartelijke groet, Meester Roest 
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