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Beste ouders/verzorgers, 

Vandaag de vlaggen uit voor iedereen die zo hard werkt om het onderwijs (hoe anders dan ook) 

vorm te geven voor al die kinderen die verplicht moeten thuis blijven en 

niet naar school kunnen. Voor u als ouders (die nb. ook nog zelf aan het 

werk zijn en moeten zijn) en voor ons als team om er te kunnen zijn voor 

de leerlingen en voor u. Het is goed te weten dat we daar ons uiterste best 

voor doen. Op afstand blijft het moeilijk en hoewel wij de leerlingen online 

tegenkomen blijft het moeilijk om alles te kunnen zien en inschatten. Ik wil 

u daar uw begrip voor vragen. Ook als de leerkracht van uw ene kind net 

iets anders doet dan de ander. We doen er alles aan om dit goed af te stemmen maar daar waar het 

niet lukt willen we u vragen om hier (voor zover mogelijk) begripvol en flexibel mee om te gaan.  

 

Trots ben ik op de collega’s die de opvang hier op school vormgeven. 

Collega Marieke die er steeds weer voor zorgt dat er voldoende 

mensen zijn en diegenen die er zijn om deze leerlingen hier op te 

vangen. Alle kinderen met een goede reden, want daar gaat altijd 

overleg aan vooraf. Gisteren werden de creatieve skills aangeboord. 

Onder leiding van collega’s Lillian en Manon werd dit mooie 

stoepkrijtkunstwerk op het plein gemaakt. Supermooi! 

 

En dan is het Pasen. Christenen staan stil bij het lijden van Jezus (goede Vrijdag) en het opstaan uit 

de dood (Pasen). Een nieuw begin na een heftige periode. Geloven in een 

nieuwe start en een nieuw begin voor iedereen. De natuur aarzelt nooit. Dat 

was ‘dood’ leek (denk aan de bomen, struiken en bloemen) laat weer leven 

zien.  

Vandaag komen kinderen bij elkaar, niet zoals altijd voor een paasontbijt of paaslunch, maar voor 

een digitale ontmoeting om te luisteren naar het Paasverhaal. Hoe dichtbij komt deze boodschap nu? 

Wanneer is er licht aan het eind van de tunnel waar we ons nu in bevinden?  
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Vrij 10 april           Goede vrijdag  - leerlingen en team vrij 
Ma 13 april           2e Paasdag   - leerlingen en team vrij 
Za 25 april t/m zo 10 mei      Meivakantie – leerlingen en team vrij 
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In Trefwoord van de onderbouw staat dit: 

...…. “Ga snel naar de vrienden van Jezus”, zegt de engel. “Zij moeten de ook weten dat Jezus niet 

dood is. Dat hij is opgestaan”. De vrouwen willen meteen wegrennen, maar dan zegt de engel nog: 

“Zeg maar dat zijn vrienden naar het grote meer moeten gaan. Jezus gaat daar ook naar toe. Dan 

kunnen ze hem zien.”  De vrouwen rennen weg. Om het feestelijke nieuws meteen aan de vrienden te 

vertellen. Het donker is voorbij. Het is weer licht in hun leven. Het is Pasen!”  

Ik wens u en jullie allemaal, namens mijn betrokken collega’s, licht en gezondheid in het leven. En 

uitzicht naar goede en betere tijden! 

Vriendelijke groet, 

Nanda Klaassen 

NB. Vrijdag, zaterdag, zondag én maandag zijn wij uit beeld. Vanaf dinsdag 14 april 8.30 uur weer 

bereikbaar!! 
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