
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. 14 -  8 april 2020 

Nieuwsbrief 2 in de thuiswerktijd 
De eerste nieuwsbrief-thuiswerktijd is van twee weken geleden, toen dachten 

we nog dat het misschien in drie weken klaar zou zijn. Inmiddels zitten we in 

week 4 en weten we zeker dat we tot en met vrijdag 8 mei geen lesgeven op 

school. Het is een nieuwe werkelijkheid waarin we met elkaar leven, in 

Voorthuizen, in Nederland, in de hele wereld. 

We proberen er met elkaar het beste van te maken, dat staat vast. Het is ook 

niet anders. Allemaal clichés, daarom niet minder waar. 

In deze nieuwsbrief een dingen die voor u allemaal van belang zijn of leuk om 

te lezen.  

De meer specifieke dingen vanuit de groep(en) van uw kind(eren) leest u in 

Klasbord of de mail van de leerkrachten.  
 

Contact 
Een van belangrijkste dingen in deze tijd is wel het onderhouden van contact. 

Vanaf week 1 zijn we op zoek gegaan naar de beste manier(en) van contact. 

Inmiddels weten we dat we niet voor elk dingetje apart moeten mailen, staat 

het werk voor de nieuwe week voor de kinderen op tijd klaar, zijn er nieuwe 

ophaalmomenten geweest voor boeken, schriften, chromebooks. We 

evalueren steeds als team hoe het allemaal verloopt en of er dingen anders 

of beter kunnen. 

Ook de input van ouders nemen we daarin mee.  

Een overzicht van wat we met elkaar hebben afgesproken: 

 U bent inmiddels minimaal een keer gebeld door de leerkracht van uw 

kind of u heeft de leerkracht op school gesproken. Mocht dit niet het 

geval zijn dan komt dat omdat er geen gehoor was of u niet thuis was. 

Het kan zijn dat uw kind dan met de meester of juf heeft gesproken. 

Zijn of haar nummer is dan doorgegeven, zodat u zelf telefonisch 

contact kan opnemen. 

 De leerkrachten hebben aan u doorgegeven wanneer ze klaar zitten 

om telefoontjes te beantwoorden. Dat kan gaan over werk van de 
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kinderen dat niet duidelijk is, een babbeltje over het welbevinden van 

uw kind of waar u maar over van gedachten wilt wisselen. 

 Wanneer u prijs stelt op een vast moment van bellen kunt u dat 

aangeven bij de leerkracht, dan stemt u dat samen af. 

 Wanneer u denkt dat uw kind het prettig vindt om persoonlijk contact 

te hebben met de meester of juf d.m.v. facetime via whatsapp, dan 

kunt u dat aangeven, dan wordt er een afspraak voor gemaakt. 

 We proberen met name voor de jongere kinderen filmpjes klaar te 

zetten waarin de juffen een verhaal voorlezen of iets dergelijks, 

waardoor de kinderen de juf even zien en horen, om zo het contact te 

houden. 

 De leerkrachten maken wanneer zij denken dat dit nodig lijkt, een 

afspraak voor een extra online instructie, individueel of voor een 

groepje. Wanneer u zelf denkt dat dit voor uw kind helpend kan zijn, 

legt u dit gerust aan de leerkracht voor.  

 We denken dat kinderen elkaar ook vast missen nu. We vragen u hier 

zelf hier iets voor te regelen via Google Hangouts of Teams, waarin 

personen online met elkaar kunnen babbelen terwijl ze elkaar zien. U 

kunt dan eventueel zelf op de achtergrond meekijken of -luisteren. 

We hopen op deze manier de periode waarin we nu zitten zo goed mogelijk 

door te komen, zodat we straks, hopelijk na de meivakantie, de draad op 

school weer op kunnen pakken. 

 

 

Nieuwbouw 
Hier weer wat beelden van onze nieuwbouw, vorige week donderdag 

gemaakt. Mooi om te zien hoe het gebouw vorm krijgt. 
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Paasei-actie 
Wat een leuk initiatief van onze Activiteiten Commissie! Nu de paasviering 

niet doorgaat hebben ze voor alle kinderen een paasverassing gekocht. Ze 
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worden thuisbezorgd, of, zoals op de foto is te zien, ze konden worden 

meegenomen bij het ophalen van het werk. Dank aan alle ouders van de AC! 

 

   
 
 

Tot besluit  
Een lied wat heel toepasselijk is in deze stille week, in deze bijzondere tijd: 

 

Stil is de straat (lied 1003, Liedboek) 

 

Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene- 

stil is de straat overal. 

 

Refrein 

Komt er God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw! 

 

We wensen u allen een fijn Paasfeest, wat kleiner dan anders misschien, 

maar met veel liefde en in het vertrouwen dat God met ons is.  
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Hartelijke groet, 

Team De Hoeksteen 
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