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OUDERNIEUWSBRIEF  

Maart/april 2020 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
We leven in rare tijden. Alleen bij de echte ouderen onder ons is enige herkenning te merken. Zo 
herkent mijn 87-jarige moeder het beklemmende gevoel dat het niet kunnen gaan en staan waar je 
wilt met zich meebrengt uit haar jeugd in de jaren 40-45. Misschien dat dat gevoel het ook zo moeilijk 
maakt om ons aan de regels te houden. Regels die maandagavond weer zijn aangescherpt en waar 
we voorlopig zeker nog niet van af zijn. Zelf kom ik uit de zorg (verpleegkundige en 
gezondheidswetenschapper). Het klantenperspectief was (en is) mijn aandachtsgebied. 
Ervaringsdeskundigheid is een onderdeel daarvan. Ik las een advies van een Nederlandse vrouw die 
in China woont in de stad Xi’an en dat klinkt zo (bron: nu.nl, 24-03-2020):  
 

Na de eerste verwarrende week vol onduidelijkheid en angst over de situatie besloten we in 
Xián te blijven. “En we zouden er samen het beste van maken, dankbaar zijn voor wat we 
hebben en genieten van zoveel tijd samen.” Dat besluit veranderde onze houding. En doordat 
onze houding veranderde, veranderde die van onze kinderen ook. Neem de tijd om na te 
denken over de positieve punten. Wat het ook is, schrijf het op. Laat die positieve punten het 
uitgangspunt zijn voor de komende tijd. Voor je houding, je gedachten en alles wat je doet en 
zegt. Maak met z’n allen herinneringen. Geniet ervan dat je je kinderen op zo’n andere manier 
mag leren kennen.  
 

Ik vond het een mooi advies. Ook zegt ze het volgende over het afstandsonderwijs en thuiswerk.  
 

Het leidt tot een flinke verandering in het denken over educatie. Voor ouders vergt het tijd om 
uit te zoeken wat past bij jouw gezin. Je bent nog steeds vooral vader en moeder, die zijn of 
haar kinderen helpt bij schoolwerk. Je hoeft geen schooltje te spelen. Je hoeft je kinderen niet 
de hele dag educatieve activiteiten aan te bieden. Jij mag gewoon moeder (of vader) zijn van 
jouw kinderen en er voor ze zijn.  

 
Aan de leerkrachten vraagt ze dan ook: Toon een beetje genade en vraag alleen het broodnodige. De 
rest komt later wel weer.  
 
Regels voor in en om school 
De belangrijkste regel is ‘mijd onnodig contact!’. Voor onze school betekent dat: 

 De school is in principe gesloten voor kinderen en ouders. Ten minste tot 6 april. 

 Voor de andere kinderen en hun ouders geldt dat ze niet in de school of op het schoolplein 
komen.  

 Uiteraard hanteren wij ook de regel van minimaal anderhalve meter afstand bij elk niet te 
vermijden contact.  

 
Afstandsonderwijs en thuiswerk 
Wij maken een onderscheid in afstandsonderwijs en thuiswerk. Het afstandsonderwijs geven wij vorm 
en het thuiswerk doet uw kind, al dan niet door u geholpen.  
We zetten op dit moment in op herhaling van de lesstof met nadruk op: Rekenen, Taal en Spelling. 
Daarvoor gebruiken we zowel digitale (Snappet, Squla) als papieren lesstof. Kinderen krijgen een 
weektaak waarin precies staat wat er die week van hen wordt verwacht aan thuiswerk. De leerkracht 
volgt alles op afstand.  
 
 
 
Belangrijke data 
Helaas zullen veel van onze geplande activiteiten, vanwege de coronacrisis niet door kunnen gaan of 
worden op een andere manier vormgegeven. Immers tot 1 juni mogen niet meer dan 3 mensen op 
bezoek komen en (ook kleinere) groepen moeten vermeden worden. Dat betekent: 
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 De herdenking van 17 april gaat niet door, we zoeken nog naar een andere vorm waarin we 
hier toch aandacht aan kunnen besteden. 

 De studiedag van woensdag 1 april gaat niet door, de leerkrachten geven die dag gewoon les 
op afstand. (Dit is geen 1 aprilgrap.) 

 Het Paasweekend gaat uiteraard wel door. Dat betekent vrij voor de kinderen van vrijdag 10 
tot en met maandag 13 april. 

 
 
Covey 
 

In maart staat gewoonte 6 centraal: Creëer synergie, samen is beter. 
Hier zijn we bijzonder in uitgedaagd deze maand met de coronacrisis. 
De 7 gewoonten kunnen juist nu houvast bieden. April staat namelijk in 
het teken van gewoonte 7: Hou de zaag scherp. Als je de zaag scherp 
houdt kun je er goed mee zagen. Zo is het ook met ons. Het is 
belangrijk dat wij ons lichaam goed verzorgen, onze conditie op peil 
houden en mentaal gezond blijven. Er komt de hele dag nieuws op ons 
af, het helpt om deze nieuwsstroom te beperken. Kijk naar de natuur, 
de lente gaat door, zelfs nu het leven stil lijkt te staan. Het leert ons dat 
we door moeten én dat er naast de ellende die rondwaart ook 
lichtpuntjes zijn.  
 

 
Uit de MR 
 
De laatste MR-bijeenkomst was een Skype vergaderingen en zo zullen we ook de komende tijd 
overleggen. We doen er alles aan om elkaar bij te staan.  
 
 
 
Vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Lineke Verkooijen, 
 
directeur de Fluessen, Fluessen@nijegaast.nl 
 

 

mailto:Fluessen@nijegaast.nl

