
 
 
Nieuwsbrief 21 maart 2020 
 
Beste ouders, 
Ik zou u heel graag in deze nieuwsbrief de leuke nieuwtjes van deze week willen 
schrijven maar er is helaas maar een onderwerp dat ons en uw leven op dit moment 
op de kop zet. Vanaf het moment dat de chinese oogarts in Wuhan eind december 
melding maakte van een gevaarlijk virus en door de autoriteiten beschuldigd werd 
van het verspreiden van valse geruchten die de sociale orde verstoorden en er zelf 
eind januari aan overleed, ontstond er een latente onrust. Maar zolang het ver weg 
bleef, in China, ging ons leven verder zoals we gewend waren. Natuurlijk wassen we 
onze handen veelvuldig en op school wordt er goed schoongemaakt en afstand 
gehouden, we geven geen handen meer en in de voorjaarsvakantie gingen velen 
ook gewoon carnaval vieren of op wintersport.  
Pas toen de voorjaarsvakantie voorbij was bleek dat Corona niet bij de Nederlandse 
landsgrenzen tot stilstand was gekomen. In Europa en met name in Italië begonnen 
slachtoffers te vallen. Landen om ons heen besloten tot een totale shutdown en 
werden ook de scholen gesloten. Onze regering nam het besluit om universiteiten en 
hogescholen te sluiten maar stelde het sluiten van basisonderwijs en middelbaar 
onderwijs nog een weekje uit. Vorige week vrijdag kwam dan toch het bericht; de 
scholen gingen dicht en ook alle openbare gelegenheden moesten hun deuren 
sluiten. 

 
Hadden we het verwacht? Ja eigenlijk 
wel. Waren we er op voorbereid? Nee 
helemaal niet! Overzagen we de 
consequenties? Zeker wel op het moment 
dat het besluit genomen werd! Op dat 
moment kwamen zowel u als wij voor 
dilemma’s en praktische problemen te 
staan die binnen een weekend opgelost 
moesten worden. 
Zo veel mogelijk thuiswerken gold voor 

alle sectoren en bij sociaal verkeer: afstand houden en niet met groepen bij elkaar 
komen. Tegelijkertijd werd het terechte besluit genomen dat scholen, met ouders 
werkzaam in een vitale zorgsector, de mogelijkheid moesten bieden opvang te 



verzorgen voor hun kinderen voor de dagen dat zij geen andere opvangmogelijkheid 
hebben doordat beiden onmisbaar zijn in de “vitale sector”.  
Dit betekent dat wij als school en kinderopvang de verantwoordelijkheid hebben, 
zowel naar de ouders die hun kind moeten brengen als naar de medewerkers die de 
opvang regelen, dit op een zo veilig mogelijke manier te realiseren en de groepjes zo 
klein mogelijk te houden. Dit is tot op nu goed gelukt.  
Tegelijkertijd komen bij ons ook de verhalen binnen van gezinnen die nu al zwaar 
getroffen worden door het stilleggen van een groot deel van de economie. Bedrijven 
die geen opdrachten meer krijgen en mensen moeten ontslaan, ZZP-ers die geen 
opdrachten meer ontvangen, hele sectoren die stil zijn komen te vallen. Het wordt zo 
duidelijk dat economisch gezien alles sterk met elkaar verweven is en dat er een 
domino-effect optreedt als er een sector uitvalt. Dit treft uiteraard niet alleen ouders 
maar ook partners van collega’s en partners van mensen die in de zorg werken. 
 
Dan uiteindelijk de directe consequentie van de schoolsluiting. Behalve de zorgen en 
het geregel worden ouders ook nog eens geconfronteerd met kinderen die zich de 
hele dag binnen moeten vermaken en onderwijs op afstand moeten volgen terwijl zij 
zelf thuis ook nog aan het werk zijn. Wij zijn ons hier heel erg van bewust en wij 
zoeken naar manieren om het onderwijs te laten doorgaan zonder dat de ouder het 
hele proces naast het kind moet zitten. In de eerste instantie hebben we naar 
herhaling gezocht maar naarmate het langer duurt is dit niet genoeg.  
Binnen Primo maar ook binnen andere besturen bestaat nog geen specifieke en 
eenduidige visie op “thuisonderwijs”. We zien dan ook verschillende meningen 
ontstaan van “ laat ze lekker met rust die kids en laat ze spelen” tot strak 
georganiseerde pakketten met auditieve instructie van de leerkracht per dag 
aangeboden. Wij oriënteren ons op beide en zijn al heel voortvarend aan de slag 
gegaan zoals u gemerkt zult hebben. Deze week hebben wij een afspraak met een 
van onze ouders die deskundigheid heeft op het gebied van afstandsleren en 
-confereren en we laten ons graag zo breed mogelijk inlichten en scholen. 
Hopelijk duurt het niet lang maar met hopen verandert de situatie niet dus handelen 
we alsof het nog lang zal duren en leren tegelijkertijd veel op het gebied van 
afstandsleren. Ik wil u laten weten dat we ons er bewust van zijn dat het voor u 
zwaar is om alles geregeld te krijgen en de kinderen zinvol bezig te laten zijn. Raakt 
u vooral niet gefrustreerd en houdt de boog niet altijd gespannen.  
 
Tot slot wil ik nog proberen een gevoel over te brengen dat ik moeilijk vind om in 
woorden te vatten. Het heeft te maken met wat ik zie gebeuren met mensen die dit 
vak gekozen hebben op een moment zoals dit, wat het met hen doet als zij hun 
directe doelstellingen en hun taak los moeten laten en niet fysiek de kinderen 
kunnen begeleiden, hoe zij direct aan de slag gaan, elkaar tot laat in de avond bellen 
of appen, contact met ouders onderhouden, zich zorgen maken over zorgleerlingen, 
nieuwe programma’s en mogelijkheden onderzoeken maar vooral zichzelf ook nog 



schuldig voelen over het feit dat het zo loopt en zich heel gefrustreerd voelen als 
iemand zegt dat ze lekker vakantie hebben…..Dat ontroert 
mij, ik slaap er slecht van en ben onder de indruk van de 
veerkracht en deskundigheid van mijn hele team van A tot Z 
en de rol die mensen in de organisatie pakken.  
Onze bestuurder Peter Jonkers heeft hier ook zijn 
waardering voor laten blijken en voor alle medewerkers van 
Primo een orchidee laten bezorgen. Zo heeft hij ook de 
plaatselijke middenstand een steuntje in de rug gegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenslotte; het zwaarst voor ons allemaal zowel voor u als ouder als voor ons, is de 
emotie, de zorg over onze kinderen, de zorg over onze gezondheid en de zorg over 
de toekomst. Er gebeuren tegelijkertijd ook heel veel mooie dingen en laten we ons 
daar vooral en aan elkaar vasthouden.  
Betty van Dam 
 
 
Hieronder nog tips van onze nieuwe bibliotheek medewerkster Debbie: 
Kinderen met een pas van de bibliotheek kunnen via de onderstaande website inderdaad e-books 

lenen.  

https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/lezen/alle-boeken-e-books.html 

 

Op de website: https://www.jeugdbibliotheek.nl/ staan nog meer leuke (lees)tips, bijvoorbeeld: 

-          Luisterbieb 

Kinderen die geen lidmaatschap hebben via de bibliotheek kunnen in deze periode gratis 

luisterboeken ‘lenen’ via de Luisterbieb.  

 

-          Bereslim  

Via deze website kun je veel gratis digitale prentenboeken vinden.  

  

-          De Voorleeshoek  

Een website vol voorleesverhalen voor kinderen van 0-10 jaar. Met een abonnement van de 

bibliotheek kun je heel het jaar gebruik maken van deze website. Dit is normaal een 

https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/lezen/alle-boeken-e-books.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/


betaalde dienst, maar in deze periode kunnen alle kinderen (ook zonder lidmaatschap 

van de bibliotheek) gratis gebruik maken van de diensten van de Voorleeshoek. Maak 

een gratis account aan via www.devoorleeshoek.nl/scholendichten je hebt meteen 

toegang tot veel voorleesverhalen met beeld en geluid. 

  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.devoorleeshoek.nl/scholendicht

