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Aan: alle ouders, verzorgers van de kinderen van ons IKC 

Betreft: de week van de gewenning 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Goed om regelmatig in deze bijzondere tijden contact met jullie te zoeken. Inmiddels zijn we nu de tweede 

week onderweg en zoals ik vorige week al schreef, de week van de gewenning. Eenieder pakt zijn nieuwe rol 

op alsof we niet anders gewend zijn. Het is eigenlijk een nieuw stramien geworden. 

Mooie nieuwe ontwikkelingen, het zien van de kinderen via een Hangout, vorige week keken we er nog 

vreemd naar, nu genieten we ervan en zien de waarde in van face to face contact hebben met de kinderen. 

We zijn wel heel benieuwd naar hoe het met jullie gaat? Ineens worden jullie naast je rol als ouder, nu ook als 

leerkracht ingezet. Een rol die niet voor iedereen is weggelegd. Goed om te realiseren dat leren ook op veel 

manieren vorm kan krijgen. Van heel wat ouders krijgen we berichtjes van kooklessen, samen meten, 

knutselen. Het is niet alleen de focus op lezen, taal en rekenen wat aan de orde is.  

Wij horen dat er een nieuwe regelmaat is opgebouwd en dat dat toch wel even wennen is, nieuwe regels en 

afspraken een hele impact voor jullie als gezin. Voor ons als Vonkenmorgen voelen we wel dat we het echt 

samen doen. Iets wat wij altijd heel graag willen, een warm gevoel. 

Op facebook zijn we een lied tegengekomen, waar jullie even naar kunnen luisteren als je het even niet meer 

ziet zitten volgende week, de derde week waar misschien de verveling kan toeslaan of misschien missen de 

kinderen de school wel. Het zal heel menselijk zijn als jullie er eventjes de brui aan willen geven. Niets om 

voor te schamen! 

Wat ook kan is contact met ons opnemen via de mail, telefoon, app of Google Hangout. Ons repertoire wordt 

steeds uitgebreider en dat is een mooie ontwikkeling. De contacten kunnen gaan over zorgen die jullie met 

ons willen delen, maar zeker ook de leuke dingen zijn welkom om als team mee te krijgen. 

Maandagavond was er de persconferentie om 19.00 u. Ik denk dat de meesten van jullie voor de buis hebben 

gezeten om de nieuwe ontwikkelingen, maatregelen mee te krijgen. In het onderwijs moet veel worden 

geregeld. Ik denk dat deze week de focus gericht was op de eindexamenkandidaten. Wat een wijs besluit om 

de examens niet door te laten gaan, alles wordt betrekkelijk, gezondheid gaat boven alles. Woensdag kwam er 

het bericht dat de scholen dicht blijven tot de uitkomsten van een cruciaal rapport van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) binnen zijn. 
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Onze minister-president merkte vorige week op ‘laten we elkaar vooral een handje helpen.’ Wij denken dat 

we die met zijn allen goed hebben opgepakt. Zoals hij zei: ‘We zijn trots, het getuigd van saamhorigheid en 

solidariteit.’ 

Minister Arie Slob en zijn mensen zullen nu druk bezig zijn met het onderwijs tot aan de meivakantie, 1 juni, 

eind schooljaar? Wie zal het zeggen? Goed dat in ieder geval alle bijeenkomsten zoals sportdagen, 

verkeersexamen, Centrale Eindtoets, paasviering etc., al zijn afgelast. Of zoals de Gendtse 

avondwandelvierdaagse die is verplaatst. 

We wachten vol spanning af wat de maatregelen voor het onderwijs en opvang voor ons gaan worden. 

Ondertussen nodig ik jullie uit om samen met de kinderen naar het lied te gaan luisteren van een ode van de 

thuiswerkende thuisonderwijzende ouder door Bart Jansen van het CBS het Startblok uit Harderwijk: 

https://youtu.be/fVGQ14RAKG0  

En kinderen en ouders, natuurlijk is de dag daarna weer een nieuwe dag. Nieuwe dag, nieuwe kansen, weer 

lekker allemaal aan het schoolwerk! 

Voor straks alvast allemaal een heel fijn weekend gewenst. En, het kan niet vaak genoeg worden gezegd: 

‘Laten we ons aan de regels houden, breng elkaar niet in gevaar.’ 

Hartelijke groeten, 

Namens het team, 

Shireen Beuker en Betty van de logt 

 

https://youtu.be/fVGQ14RAKG0
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