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         ’t Kuierjournaal 
14e jaargang no. 14: 27-03-20 

  

 

 

Coronavirus 

Al twee weken is onze school gesloten 

door het coronavirus, maar het voelt 

niet als vakantie. De wereld staat op 

z’n kop. Het is een spannende tijd voor 

iedereen. Moet ik mijn kind(eren) wel 

of niet met andere kinderen buiten 

laten spelen? Op de ene tv-zender 

hoor ik een deskundige zeggen dat dit 

geen probleem is. De kans dat 

kinderen t/m 12 jaar besmet raken of 

iemand anders besmetten is minimaal. 

Ik schakel over naar een andere tv-

zender en zie een kind van 4 jaar 

doodziek aan de 

beademingsapparatuur liggen. Een 

hartverscheurend beeld. Waar doe je 

in deze tijd goed aan?                                                               

Ook op de kinderen kan deze onzekere 

tijd veel impact hebben en ik kan mij 

voorstellen dat het thuis soms stress 

oplevert. Ik zou u daarom ook willen 

adviseren vooral, daar waar mogelijk, 

samen met uw kind(eren) leuke dingen 

te doen. Ga samen ouderwetse 

gezelschapsspelletjes spelen, 

knutselen of samen koken. Ik heb via 

Klasbord al heel veel leuke 

voorbeelden gezien! Probeer aan te 

sluiten bij de interesse van uw kind.  

 

                                   

                                                                                                     

Zoek samen een boek, een leuke film 

of ga samen tekenen.                                         

Daarnaast krijgt uw kind ook bijna 

elke dag huiswerk. Als leerkrachten 

hebben we ons de vraag gesteld of we 

de kinderen alleen herhalingsstof 

moeten aanbieden of ook nieuwe 

oefenstof. Omdat we er vanuit gingen 

en gaan dat deze periode nog wel vele 

weken kan duren en om er voor te 

zorgen dat de onderwijsachterstand 

niet te groot wordt, hebben we 

ervoor gekozen de kinderen ook 

nieuwe oefenstof aan te bieden. Dit 

vraagt echter wel om uitleg van de 

leerkrachten (middels bijvoorbeeld 

instructiefilmpjes), maar ook u 

mag/moet soms voor leerkracht 

spelen. Fijn dat u die rol nu  

gedeeltelijk van ons over wil nemen 

en wij beseffen dat dit voor u niet 

altijd gemakkelijk is. Stel daarom niet 

te hoge eisen aan uw kind(eren). Als 

het huiswerk een keer niet lukt of 

kinderen hebben er een keer echt 

geen zin in, dan is dat niet meteen 

heel erg. Sla dan rustig een dagje over 

en luister naar het liedje van meester 

Bart: https://youtu.be/fVGQ14RAKG0. 
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Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 17 april 

 

 

 

We moeten ervan uitgaan dat we het komend schooljaar met een 

onderwijsachterstand beginnen en dat de oefenstof van deze periode weer opnieuw 

aandacht moet krijgen. Echter doordat de kinderen er al wel kennis mee hebben 

gemaakt, hopen wij sneller de achterstand te kunnen wegwerken.                                                                                         

Komende dinsdag hopen wij van de overheid te horen of scholen op 6 april weer open 

mogen of voorlopig gesloten moeten blijven. Het zou mij niet verbazen dat we tot de 

meivakantie gesloten blijven, maar uiteraard hoop ik dat mijn verwachting niet juist is.                                                                      

Los van het besluit van dinsdag is het duidelijk dat evenementen tot 1 juni niet door 

kunnen gaan en pretparken, campings en kampeerboerderijen veelal voorlopig 

gesloten blijven. Dit betekent voor onze school in ieder geval dat de koningsspelen niet 

doorgaan, evenals een Klim-Op theater met ouders, maar daarnaast ook het 

schoolkamp van groep 8 (11, 12 en 13 mei). Hopelijk kunnen we op een later tijdstip de 

kinderen nog een alternatief aanbieden.  Op dit moment is het ook nog niet duidelijk of 

wij door het schoolreisje (19 juni) en/of de musical van groep 8 (29 juni) een streep 

moeten halen. Op het moment dat hierover meer duidelijkheid is, laten wij u dat 

weten. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan zijn de leerkrachten en 

ondergetekende per e-mail bereikbaar. Aarzel niet om contact op te nemen. We 

moeten het tenslotte samen doen. Ik wens u vooral heel veel gezondheid toe. Pas goed 

op uzelf en op elkaar! 

 

Henri Raanhuis 


