
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nummer 13, 24 maart 2020 

 

Nieuwsbrief in thuiswerktijd 
In deze vreemde periode, waarin het nieuws een grotere rol speelt dan ooit, ook een 

nieuwsbrief van school. 

In week 2 van de thuiswerksituatie lijkt het erop dat kinderen en leerkrachten er een 

beetje aan gewend zijn om zo op afstand van elkaar te werken. Dat neemt niet weg 

dat het een uitdaging blijft om alles goed te monitoren voor de meesters en juffen, 

uit te voeren door de kinderen, en niet te vergeten het aansturen van de kinderen 

thuis door de ouders.  

Wat tot nu toe goed werkt is dat u als ouders vragen kunt stellen aan de leerkracht 

over het werk per mail of via Klasbord. Desgewenst mailt de juf of meester terug, of 

belt, wanneer dat handiger lijkt. Daarnaast zijn er al digitale instructies gemaakt en 

zullen er meer volgen. 

Doel is om de basisvakken, taal, lezen, spelling en rekenen, zo goed mogelijk te 

onderhouden. Dan is de overgang straks minder groot, wanneer we weer op school 

aan het werk mogen. 

 

Wat belangrijk is in deze thuiswerktijd is, dat het werk door de kinderen wordt 

gedaan op een manier die passend is bij uw situatie. Natuurlijk is een vast patroon 

het beste, zodat de kinderen weten wanneer ze echt aan het werk moeten en 

wanneer er even tijd is voor ontspanning. Maar daarnaast is het belangrijk om er 

soms ook soepel mee om te gaan. Voor kinderen is dit ook een verwarrende tijd, ze 

voelen veel aan, krijgen veel mee van wat er allemaal speelt. Dan staat veiligheid en 

geborgenheid voorop. En na een beetje luchtigheid en gekkigheid, bewegen en een 

spelletje doen, als daar ruimte voor is, lukt werken ook wel weer. Daar zijn geen 

voorschriften voor, daar moet iedere ouder zijn of haar weg in zoeken. 
 

Activiteiten 

Nu de maatregelen van de regering zijn aangescherpt sinds gisteren is het duidelijk 

dat verschillende activiteiten die gepland waren, niet doorgaan. 

Dat zijn, voor zover nu duidelijk is: 

- De Iep-eindtoets (15,16 april) 
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- Koningsspelen (17 april) 

- De Avondvierdaagse (bericht ontvangen van de organisatie) 

- Kids in concert (19 mei) voor unit 2 

- De studiedagen (2 en 29 juni) 

- Korfbaltoernooi (11, 13 en 15 mei) 

 

Over het schoolreisje en de musical is momenteel nog niets te zeggen. Deze 

activiteiten vallen tot nu toe buiten de periode die nu is gesteld (tot 1 juni geen 

samenkomsten). 

De studiedagen in juni vervallen omdat deze nu niet relevant genoeg zijn om de 

kinderen nog meer thuis te laten zijn. 

 

Brief van het bestuur 
U vindt naast deze nieuwsbrief een brief van het bestuur van Stichting PCO Gelderse 

Vallei, waarin u kunt lezen hoe er stichtingsbreed omgegaan wordt met de huidige 

situatie. 

U krijgt ook de mogelijkheid om een enquête in te vullen. Het zou heel fijn zijn als u 

daar gebruik van maakt. Dat geeft ons de mogelijkheid om met de gegeven feedback 

aan de slag te kunnen om de huidige situatie nog beter te kunnen oppakken. 

 

Nieuwbouw 
We prijzen ons gelukkig dat het werk in de bouw tot nu toe gewoon doorgaat. Het 

hoogste punt is inmiddels bereikt. Waar dit in ‘gewone’ tijden zou hebben geleid tot 

een vrolijk momentje met alle leerlingen, is dit nu uitgesteld tot een later tijdstip. 

Hieronder vindt u wat foto’s die gisteren zijn gemaakt. 
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Tot besluit 
In deze verwarrende tijd is het fijn om troost te zoeken en te vinden in bijvoorbeeld 

mooie liederen, zoals in lied 939 uit het Liedboek: 

 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en nacht 

leidt mij Uw hand. U blijft nabij. 

Uw vrede diep, uw liefde groot 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 

 

 

Allen veel sterkte gewenst thuis in deze periode. 
 
Met vriendelijke groet,  

 

Team De Hoeksteen 
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Bericht van anderen 
 

 
 
 


