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Nummer 27   29e jaargang                           10 t/m 16 april 2020 

 
Al weer een week voorbij  
Inmiddels zijn we weer een week verder. Online gebeurt en veel. Leuk om te horen dat als er 
leerlingen jarig zijn, de groep dan online gaat zingen voor hem of haar.  
Het is ook fijn dat we met alle leerlingen contact hebben, het zij via bellen, skype of via google 
classroom.  
In noodgevallen worden kinderen opgevangen. De groepsleerkracht van uw zoon/ dochter informeert 
u over welke medewerkers aanwezig zijn. 
Wanneer kinderen gebracht worden naar de noodopvang, wilt u er dan aan denken dat u het gebouw 
niet mag betreden. Wij weten dat dit wellicht ongemakkelijk aanvoelt, maar als school volgens wij 
strikt de richtlijnen die ons worden aangereikt vanuit de Primair Onderwijsraad. 
 
Contact 
Op dit moment hebben de leerkrachten minder zicht op de kinderen. Wij ‘volgen’ ze op afstand. 
Wanneer er zorgen zijn, m.b.t. het onderwijs of andere zaken, wilt u dat delen met de leerkrachten? 
We dragen graag bij aan een goed verloop van deze situatie.  
 
Planning 
Door deze tijd thuis komen ook veel activiteiten te vervallen. Bijvoorbeeld: de Koningsspelen gaan niet 
door. De vraag blijft natuurlijk; wanneer gaan we weer naar school en wat kunnen we dan nog doen 
met elkaar. En Hoe zit het met schoolkamp? Hoe komt het met de musical? Dat zijn vragen die ons ook 
bezig houden. Wij zijn druk in overleg met allerlei partijen met wie we samen deze activiteiten zouden 
organiseren. Zodra we meer weten laten we het de betreffende groepen zo snel mogelijk weten! 
 
Oproep: tekening voor de ouderen in Zwartsluis 
Weet u het nog? Vorige week deden we een oproep in deze nieuwsbrief om de kinderen leuke 
tekeningen te laten maken voor eenzame ouders. Lieve kinderen dit is een enorm succes. De oudere 
en eenzame mensen zijn er erg blij mee. Op de website van Zwartsluis-Actueel is hier een leuk stukje 
over geschreven 
Dit is gepubliceerd op ZwartsluisActueel.nl en regionaal krantje: 
https://www.zwartsluisactueel.nl/2020/04/08/wijkverpleegkundigen-zien-veel-schrijnende-

eenzaamheid/ 
  
Wij wensen alle kinderen, ouders, verzorgers een heel mooi en gezond paasweekend toe.  
 

Tot 28 april Scholen gesloten, alle geplande activiteiten tot deze datum vervallen daardoor.   

Week 18 en 
19 

25 april t/m 10 mei    “meivakantie”  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zwartsluisactueel.nl%2F2020%2F04%2F08%2Fwijkverpleegkundigen-zien-veel-schrijnende-eenzaamheid%2F&data=02%7C01%7Cjeroen.oosterhof%40stichtingopkop.nl%7C280b510c2c544682d1bb08d7db9e4d47%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637219345261600253&sdata=lUiwIZKWEkyPJLQIwFaEX0tAyAn0QkYQRcnZLz70CEA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zwartsluisactueel.nl%2F2020%2F04%2F08%2Fwijkverpleegkundigen-zien-veel-schrijnende-eenzaamheid%2F&data=02%7C01%7Cjeroen.oosterhof%40stichtingopkop.nl%7C280b510c2c544682d1bb08d7db9e4d47%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637219345261600253&sdata=lUiwIZKWEkyPJLQIwFaEX0tAyAn0QkYQRcnZLz70CEA%3D&reserved=0
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