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

Betreft:  een hart onder de riem 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Met het besluit van de regering om met ingang van maandag 16 maart jl. alle scholen en kinderopvang 

organisaties te sluiten, is de wereld voor jullie als ouders van kinderen helemaal op zijn kop komen te staan. 

Als IKC-team zijn wij ons daar terdege van bewust. De enorme taak die jullie als ouders sowieso al hebben, is 

behoorlijk toegenomen. ‘Hoe komen wij, als IKC onze verplichtingen na en hoe gaan we het dan zo goed 

mogelijk organiseren voor de kinderen.’ 

Wat de consequenties van de sluiting van het IKC is, ontdekken we beetje bij beetje. Stapsgewijs pakken we 

de aandachtspunten op om het zo goed mogelijk voor jullie als ouders te regelen. Ik heb het dan over opvang 

van de ouders waarvan 1 ouder een cruciaal/ vitaal beroep uitoefent. Daarnaast heb ik het zeker ook over de 

ouders die beiden werkzaam zijn en toch willen dat hun kind iedere dag zinvol zijn huiswerk maakt en dat er 

een hoge mate van welbevinden is.  

Voor de kinderen betekent het ‘Hoera, niet naar school of kinderopvang! ‘Maar ook zij zullen volop in 

verwarring zijn. Jullie zullen het zeker druk hebben om hen gerust te stellen, hen steeds maar weer op te 

wijzen dat het zeker allemaal goed komt. Laten we daar vertrouwen in hebben en dat ook uitstralen. 

Kortom de maatregel brengt een heleboel onzekerheid met zich mee en dat betekent onrust. Graag willen we 

altijd precies weten waar we aan toe zijn. En dat is op dit moment heel lastig. Er wordt een maatregel 

afgekondigd en 24 uur later kan het zomaar weer anders zijn. 

Voor de basisschoolleerlingen kozen we direct voor digitaal thuis te werken. Het laatste jaar zijn de kinderen 

vaardig geworden om met verschillende device om te gaan waaronder de Chromebook. 

Natuurlijk brengt dat werkproblemen met zich mee in de thuissituaties. Het is voor ons de uitdaging om die 

samen met u als ouder op te lossen.  

We hebben het al eerder aangegeven als jullie vastlopen zijn Lisanne, l.dehaan@delinge.nl  en Rianne 

r.reulink@delinge.nl er als helpdesk. Levert het materiaal thuis problemen op schroom dan niet dit aan te 

geven. Jullie kunnen bij ons een Chromebook ophalen en daarbij kunnen jullie altijd met de eigen juf en 

meester overleggen. Bij het ophalen op school vragen wij jullie wel een gebruikerscontract te ondertekenen. 

Wij zijn heel benieuwd hoe het verder in de gezinnen gaat lopen. In week 1 is natuurlijk alles nieuw en 

spannend, week 2 is er de gewenning en wat zal week 3 met zich meebrengen, als wellicht de verveling 

toeneemt en de discipline om aan het werk te gaan, afneemt. 
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We zullen met een creatieve geest de nieuwe dingen die op ons pad komen aanvliegen, een hele uitdaging 

voor ons allen.  

We horen graag van jullie als er ondersteuning nodig is. Laten we elkaar alsjeblieft een handje helpen! 

Daarbij hopen we van harte dat iedereen gezond blijft. 

Namens het team van IKC de Vonkenmorgen 

Betty van de Logt en Shireen Beuker 

 

Hierbij een mooi gedicht voor jullie kinderen. Misschien leuk om dit te laten lezen of voor te lezen. 

 


