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Schuinesloot, 7 april 2020 
 
Onderwerp: mededelingen en voortgang thuiswerken 4e week corona 
 
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
Allereerst wil ik u en uw kinderen hartelijk danken voor de vele kaarten en tekeningen met mooie opbeurende 
teksten na het overlijden van mijn vader. Dit heeft ons erg goed gedaan. Het was heel bijzonder maar vooral 
ook verdrietig om in deze moeilijke tijd van de coronacrisis, afscheid te moeten nemen van iemand, die je heel 
dierbaar is.  
En… ja, het leven gaat dan gewoon weer door, ik pak mijn taken weer op, om mijn team en natuurlijk u ook als 
ouders van onze leerlingen, te kunnen ondersteunen in deze ook voor u, best moeilijke tijd. 
 
Wat was het gisteren leuk om te zien hoe alle kinderen aan de weg klaar stonden om te zwaaien naar de juffen 
en de meester. Het deed ons goed om jullie weer even allemaal te kunnen zien op deze bijzondere manier. 
Hartelijk dank voor de mooie filmpjes, lekkere koekjes en leuke spandoeken. Wij hebben genoten van deze 
zonnige rit! Deze mooie rit is te zien op onze facebookpagina! 
 
“Samen Doen”, het loket voor vragen van inwoners over welzijn, zorg, wonen en inkomen van de gemeente 
Hardenberg, heeft voor onze leerlingen een aantal filmpjes online gezet. Dit is bedoeld om kinderen te 
ondersteunen die angst ervaren door situaties thuis, denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van werk bij kleine 
zelfstandigen, ziekte of andere problemen die ontstaan door deze crisis. De filmpjes kunnen helpen bij het 
praten over gevoelens, boosheid, het zich machteloos voelen in moeilijke situaties, maar ook hoe je hiermee 
om kan gaan door vindingrijkheid, creativiteit en veerkracht.  
 
Waar kunt u ze vinden? 
Voor kinderen t/m 7 jaar is dit gebaseerd op “Piep zei de muis”. 
https://www.youtube.com/watch?v=BEQDfzRbaQY 
  
Voor kinderen 8 t/m 12 jaar: voor de Billy Boem club, KOPP groepen, Brussen groepen, etc.  
https://www.youtube.com/watch?v=BUsnXIbtONQ&t=8s  
Vanaf volgende week zullen er meer filmpjes beschikbaar zijn. 
 
Voor veel mensen is deze coronacrisis extra moeilijk. Misschien lukt u het nog net om alles goed te regelen. 
Misschien heeft u wel het gevoel, dat u dat niet lang meer volhoudt. De medewerkers van “Samen Doen”, 
kijken graag met u mee en zoeken met u naar een oplossing. Zo zorgen we er samen voor dat problemen niet 
te groot worden. 
 
Contact met Samen Doen: 
Tel: 140523 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) of mailen met samendoen@hardenberg.nl. Heeft u zelf 
een contactpersoon bij Samen Doen dan weet u deze waarschijnlijk wel te vinden. 
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Vervolg thuisopdrachten: 

• Juf Marianne is morgen 8 april op school om de groene dozen voor de groepen 1 en 2  weer klaar te 
zetten op dezelfde plek als vorige week; 

• De materialen van groep 3 en 4 kunt u vinden in de hal aan de voorkant van het gebouw;  

• In de mail van de juffen wordt u op de hoogte gehouden over de inhoud van de pakketten; 

• De groepen 5 t/m 8 ruilen hun materialen volgende week woensdag 15 april; 

• Opnieuw willen we u vragen om niet allemaal tegelijk in de gang te gaan staan, maar netjes buiten te 
wachten op 1,5 meter afstand van andere mensen; 

• In de mail die u ontvangt van de leerkracht, is een brief en een handleiding toegevoegd; 

• We zouden het nog steeds heel mooi vinden, wanneer u per mail, in ieder geval één keer per week, 
even contact zoekt met de leerkracht. Een enkele leerkracht heeft zijn/haar telefoonnummer met u 
gedeeld. We vertrouwen erop dat u hier netjes mee om zult gaan en alleen in dringende gevallen of 
wanneer de leerkracht u vraagt, telefonisch contact te hebben, u gebruik maakt van het persoonlijk 
nummer. 

• Afhaal- en brengmoment voor de kinderen (waarvoor morgen materialen klaar staan) waarvan de 

achternaam begint met; 

o A, b, c,  ->   8.30 -  9.00 

o D, e, f,   ->   9.00 -  9.30 

o G, h, i,  ->   9.30 - 10.00 

o J, k, l,   -> 10.00 - 10.30 

o M, n, o,  -> 10.30 - 11.00 

o P, r, s,   -> 11.00 - 11.30 

o T, u, v,  -> 11.30 - 12.00 

o W, y, z  -> 12.00 - 12.15 

Hartelijk dank voor uw inzet thuis en het meedenken. Wij wensen u deze 4e week weer veel succes en een 

goede gezondheid! 

Ook wens ik u mede namens het team, ondanks de huidige beperkingen, fijne Paasdagen met uw gezin! We 
hebben voor u een bestand gemaakt waarin het Paasverhaal, liedjes, een prentenboek en knutselwerkjes te 
vinden zijn. (zie mail en site) 
Op donderdag 9 april wordt om 09:30 uur een speciale paasviering uitgezonden door Kwintessens (uitgever van 
onze godsdienstmethode) en Verus via www.kwintessens.nl/start. 
Wij zijn in gedachten bij allen die verdriet hebben in deze moeilijke tijd. 
 

Houd vol! 
 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Lidy Tuin 
Directeur 
 

https://www.kwintessens.nl/start?_ga=2.50600937.1515584863.1586280030-1593250328.1586280030

