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Een vreemde week…
Er kan in een week tijd veel gebeuren! Vorige week was iedereen nog
‘gewoon’ volop in touw, nu is het
openbare en in veel gevallen ook het
dagelijkse leven voor een groot deel
aan banden gelegd. En er is ook
geen school, althans overal zie je lege klaslokalen… We hebben dit met
elkaar op deze manier nog niet eerder meegemaakt…
Maar iedereen is hard aan de slag,
leerlingen, leerkrachten, ouders…
Wat een creativiteit en inventiviteit!
Samen maken we er het beste van!
De schoolwerkapp werkt prima, de
leerlingen weten precies wat ze thuis
moeten doen. En als het even ook
samen met de ouders niet lukt,
kunnen de leerkrachten op afstand
worden ingeschakeld!
Woensdagochtend 18 maart werden de (werk)boeken gefaseerd en ook heel
gedisciplineerd opgehaald. Ondanks
alles was dat een mooi gezicht! We
krijgen ontzettend leuke en hartverwarmende reacties van kinderen en
ouders. Hoelang we op deze manier
nog les moeten (en kunnen!) geven,
weten we op dit moment natuurlijk

nog niet. U wordt via ‘t(h)intje in
ieder geval op de hoogte gehouden!
Eens te meer beseffen we hoe
betrekkelijk alles is en hoe belangrijk
gezondheid en aandacht voor elkaar.
Grote zaken en dingen waar we ons
anders druk zo over maakten, zijn
ineens een stuk minder belangrijk
geworden. Een klein gebaar blijkt
daarentegen juist heel veel te kunnen betekenen… We leven mee met
iedereen die ziek (geworden) is, met
de opa’s en oma’s die geen bezoek
meer mogen ontvangen (maar hou
wel contact met ze!) en zeker ook
met de hulpverleners en mensen in
de zorg die zich dag aan dag inzetten
voor de gezondheid van medemensen!

Woensdag, materiaaldag
Woensdag 18 maart was onze eerste
‘materiaaldag’. Alle leerlingen kwamen op school om hun ‘huiswerk’,
voor zover dat op papier was, op te
halen. In principe gaan we hier de
komende weken op een of andere
manier mee door, al weten we natuurlijk niet welke landelijke maatregelen er nog meer zullen (moeten)
worden genomen (en die zullen we

stipt in acht nemen!). Uiteraard berichten we u hierover!

Afgelastingen
Door het coronavirus gaan er de
komende tijd heel veel activiteiten
niet door. We zouden bijna zeggen:
pak de lijst bijzondere data er maar
even bij en we kunnen bijna alles
doorstrepen en er ‘jammer’ achter
zetten… Een greep: de Ondernemersmarkt van Christiaan Huygens op donderdag 26 maart (wordt
uitgesteld), de open ochtend op
woensdag 1 april (er komt mogelijk
een latere datum), het schooltoneel
voor groep 1 tot en met 4 op vrijdag
3 april, het basketbaltoernooi voor
groep 7 op vrijdag 3 april, de
boomfeestdag voor groep 6 op
woensdag 8 april, de Koningsspelen
op vrijdag 17 april (slaat een jaar
over), de sponsorloop voor Burkina
Faso op diezelfde datum (wordt over
de zomervakantie heen getild) en de
ouderavond over mediaopvoeding op
maandag 20 april. Verder vooruitkijken durven we nog niet. Mogelijk
wordt er nog meer uit- of afgesteld.
Het is niet anders…

Scholenadvertentie
Afgelopen dinsdag (17 maart) stond
er een grote scholenadvertentie
achter op Zeewolde Actueel. Het was
de bedoeling geweest de open
ochtend van woensdag 1 april a.s.
onder de aandacht te brengen. Intussen is dat natuurlijk allemaal naar
de achtergrond geraakt… Op een la-

ter tijdstip hopen we aspirant-ouders
alsnog een keer te mogen verwelkomen!

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 13 (maandag 23 tot en met
vrijdag 27 maart) is het thema ‘Een
dag om opnieuw te beginnen’. Een
man krijgt een grote schuld kwijtgescholden, maar vervolgens wil híj
van iemand anders wél geld hebben.
Daar lijkt het op als wij elkaar niet
vergeven, vertelt Jezus. Een rijke
man krijgt te horen dat hij zijn
bezittingen weg kan doen en Jezus
rijdt als koning op een ezel Jeruzalem binnen. Dit is een dag om
opnieuw te beginnen! De verhalen
komen uit Matteüs 18, 19 en 21.
Bijzondere verhalen om misschien
juist nu extra stil te staan…

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 27 maart 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 25 maart.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

