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Algemeen
Update van school
Beste kinderen & ouders/ verzorgers,
Wij kijken terug op een vreemde week. Een
week waarin leerkrachten en ook ouders voor
grote uitdagingen stonden. Hoe gaan we het
onderwijs inrichten zodat de ontwikkeling van de
kinderen door kan gaan? Hoe vinden we thuis
een balans tussen het begeleiden van de
kinderen tijdens hun schoolwerk en ons eigen
werk? En dan hebben wij ook nog eens te
maken met alle vragen rondom deze situatie.
Hoe lang gaat dit duren? Wat gaat er nog
komen? Vragen waarop niemand het antwoord
weet.
Voor nu kunnen wij alleen maar zeggen dat wij
ongelooflijk trots zijn! Trots op onze leerkrachten
die vanaf de eerste nieuwsberichten meteen aan
de slag zijn gegaan om de kinderen zo goed
mogelijk te laten leren! Trots op alle kinderen die
thuis aan het werk zijn en fijne berichten sturen
naar hun juffen en meester! Trots op alle ouders,
die ondanks hun eigen werk, ook als juf of
meester fungeren!
De komende twee weken proberen wij het
schoolwerk zo overzichtelijk mogelijk aan te
leveren en zullen de leerkrachten ook
beschikbaar zijn voor feedbackmomenten. Op
welke manier dit wordt vorm gegeven, zal per
groep verschillen en gecommuniceerd worden.

richtlijnen van het RIVM aangehouden qua
groepsgrootte, hygiëne e.d. De opvangtijden zijn
de reguliere schooltijden. De kinderen nemen
zelf eten en drinken mee. De begeleiding wordt
door pedagogisch medewerkers van Humankind
en onderwijspersoneel van de verschillende
scholen verzorgd. Het is handig om de kinderen
een briefje mee te geven met de gegevens van
ouders/ verzorgers en eventuele
bijzonderheden. Het kan zo zijn dat er op de
dagen dat uw kind naar de opvang komt geen
personeel van onze scholen aanwezig is.
Mocht u gebruik willen maken en in aanmerking
komen voor de opvang kunt u een mail sturen
naar Mareike Pietjouw (m.pietjouw@sws-vpr.nl)
en/ of Caroline Stenneken
(c.stenneken@primovpr.nl).
Uiteraard kunt u ook met andere vragen en/of
opmerkingen bij ons terecht. Aangezien het
schoolgebouw gesloten is en de leerkrachten
zoveel mogelijk vanuit huis werken is de school
telefonisch niet te bereiken. Communicatie via
de mail is het meest effectief. Wij hopen
uiteraard dat we iedereen snel weer persoonlijk
kunnen begroeten en wensen iedereen het
allerbeste toe!

De opvang van de kinderen waarvan ouders een
vitale functie uitoefenen en geen andere
opvangmogelijkheid hebben, is afgelopen
woensdag van start gegaan aan het Gooteplein.
De geluiden zijn positief. Uiteraard worden de
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Planning Fusie
Ondertussen blijven wij ook aan het werk om de
scholenfusie door te laten gaan. Oorspronkelijk
stond er een ouderavond gepland op 24 maart.
De verschillende werkgroepen zouden dan de
uitgewerkte plannen presenteren. Voor ouders
was de gelegenheid om vragen te stellen en
feedback te leveren.
Gelukkig zijn er wel mogelijkheden om een
ouderavond online te organiseren. Op
donderdagavond 2 april hebben wij een
ouderavond online gepland. De werkgroepen
zullen dan plannen presenteren. Ook bestaat de
mogelijkheid om vragen in te sturen die online
beantwoord zullen worden.
Wij zullen u volgende week informeren over de
starttijd en de wijze van aanmelden om de
ouderavond bij te kunnen wonen.
In de week na de ouderavond staat de
ouderraadpleging gepland. Op welke manier
deze vorm zal krijgen, zullen wij ook nog
communiceren.
Onze leerkrachten hebben de afgelopen week
wederom hun handen ineen geslagen. De
kleuterleerkrachten hebben gezamenlijk hun
plannen uitgewerkt en ook de leerkrachten van
de midden- en bovenbouw wisselen veel ideeën
uit en staan voor elkaar klaar. Dit is voor onze
teams meer dan vanzelfsprekend!

Hoe praat je met je kinderen over het Corona
virus?
Bijvoorbeeld als zij nog jong of erg angstig
zijn Maak niet de fout om tegen een kind te
zeggen dat er niets aan de hand is Zij merken
hoe volwassenen ongerust over iets praten dat
wel erg moet zijn, omdat het overal gonst: via de
televisie die aanstaat, via de iPad, via telefoonof live gesprekken van volwassenen onderling.
En zij zien en horen dat volwassenen
gespannen zijn. Wanneer kinderen schrikken of
ongerust zijn, kijken zij naar het gezicht van een
vertrouwde volwassene. Wat dat gezicht
uitstraalt, bepaalt of het kind angstig blijft of
gerustgesteld wordt.
Pas op voor de ‘wet van de dubbele
bescherming’
Allereerst moeten volwassenen er op letten dat
zij kinderen de kans geven hun zorgen te uiten.
Pas op voor ‘de wet van de dubbele
bescherming’. Kinderen kunnen heel goed
aanvoelen dat bepaalde thema’s moeilijk zijn
voor ouders en beginnen er daarom niet over. Of
ze doen alsof ze er niet mee bezig zijn. Ouders
denken er goed aan te doen hun kinderen niet te
belasten met iets waarvan ze denken dat het
niet voor ze speelt. Zo houden ze elkaar goed
bedoeld voor de gek.
Wees alert op tekenen dat het kind met
vragen of zorgen zit over het Corona virus
Laat merken dat zij die vragen mogen stellen en
zorgen mogen uiten. Probeer dan in concrete
taal, die past bij het kind, eerlijk op die vragen
antwoord te geven. Wanneer je het antwoord
niet weet, hoef je niet te doen alsof. Wel is het
fijn om iets toe te voegen als: dat weet ik niet,
maar gelukkig zijn er knappe dokters die hard
werken om dit uit te zoeken. Check altijd of je
uitleg is begrepen. Soms denk je dat je het
prima hebt uitgelegd, maar zijn je woorden
anders begrepen dan ze bedoeld waren.
Probeer op een speelse manier, zonder te gaan
‘overhoren’, uit te vinden wat je kind begrepen
heeft.
Je bent zelf als ouder thuis, waarom?
Zeg iets als: ‘Onze burgemeesters en ministers
willen dat dit virus gauw weer weggaat. Daarom
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willen ze zorgen dat het virus niet te makkelijk
van de een op de ander kan overspringen.
Daarom gaan veel papa’s en mama’s niet naar
hun werk, waar ze veel andere mensen zien en
gaan kinderen een tijdje niet naar school.’
Kinderen mogen weten dat er iets ergs aan
de hand is, maar het mag niet hún
probleem worden
Zij hebben er recht op zich beschermd te voelen
door volwassenen: hun ouders, hun
leerkrachten, hun zusters en dokters, hun
burgemeesters, hun ministers, hun koning, en,
als zij geloven: hun God.
Als kinderen toch al erg angstig zijn, moet je
ze dan niet beschermen tegen deze
informatie?
Nee. Juist die kinderen voelen heel goed aan
dat volwassenen bezorgd zijn. Bevestig bij
angstige kinderen dat er iets aan de hand is,
waar we allemaal ongerust van worden. Maar
benadruk dat zij erop kunnen vertrouwen dat de
volwassenen (zie hierboven: van ouders tot de
koning, cq. God) het gaan oplossen.
Ga met jonge kinderen niet in groepsverband
in gesprek.
Nu kinderen niet naar school gaan, is dit niet
aan de orde. Maar wanneer dit weer mogelijk
wordt, zou kunnen dat er weer grote
bijeenkomsten komen van klassen of de hele
school. Bedenk dan dat wanneer jonge kinderen
worden voorgelicht in groepsverband, de kans
groot is dat zij niet precies begrijpen wat er
wordt gezegd, maar wel aan alles merken dat er
‘iets’ aan de hand is, dat volwassenen erg
ongerust maakt. Het effect van voorlichting is
dan niet geruststellend, maar verhoogt juist de
angst. Bespreek het individueel of in een klein
groepje met hen.
Jonge kinderen denken snel dat iets ergs
hun schuld is.
Jonge kinderen zien de wereld met zichzelf als
middelpunt. Ze betrekken iets snel op zichzelf.
Ze zijn gewend dat volwassenen boos of ernstig
worden, wanneer zij stout zijn geweest. Soms
werkt dat omgekeerd. Als volwassenen boos of
ernstig zijn om iets anders, kunnen kinderen de
fout maken te denken dat het hun schuld is.

Houdt dit in gedachten wanneer je kinderen
uitleg geeft.
Wat zijn ‘jonge kinderen’?
Er is geen precieze leeftijd te geven, omdat
kinderen verschillen in de snelheid waarmee ze
begripsvermogen en taal ontwikkelen. Peuters
en kleuters denken vaak magisch. Tussen
ongeveer de leeftijden van vijf en zeven jaar
ontwikkelen kinderen het vermogen tot logisch
denken. Dan kan een rationele uitleg beter
‘landen’. Maar pas op! Door emoties als angst
en boosheid kan dit logisch vermogen een stuk
minder goed werken. Leg daarom eerlijk uit wat
er speelt.
Hoe leg je aan jonge kinderen uit wat het
Corona virus is? Een uitleg kan zijn… ‘Er zijn
kleine beestjes, nog veel kleiner dan een
zandkorrel, die je niet kunt zien en die een ‘virus’
worden genoemd. Sommige virussen kunnen
mensen ziek maken. Er is nu een nieuw virus,
dat het Corona virus heet. Dit kan mensen ook
ziek maken. Meestal een soort verkoudheid, die
vanzelf weer over gaat, maar soms erger – dat
je koorts krijgt of erg moet hoesten. Dan moeten
mensen soms naar het ziekenhuis, waar goed
voor ze wordt gezorgd. Als mensen erg oud zijn
of als ze al andere ziektes hebben, kunnen ze er
ook door dood gaan. Maar dat komt heel weinig
voor.
Het virus kan van de een op de ander
overspringen. Als een ziek iemand moet
hoesten, komt er spuug op zijn handen. Als je
dan een ander een hand geeft, kan die het virus
ook krijgen. Daarom moet je proberen in de
binnenkant van je arm te hoesten en vaak je
handen te wassen. Ook andere kinderen moet je
niet teveel aanraken. Dus nu liever geen
spelletjes spelen, waarbij je tegen elkaar aan
komt. Beter spelletjes doen via je telefoon of
computer.’
Extra tips voor het geven van uitleg aan
kinderen
ister actief. Leg je telefoon weg. Stel ook
vragen aan je kind en maak hardop
samenvattingen van wat je samen hebt
besproken. Gebruik eventueel plaatjes en
tekeningetjes.
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moeilijk in een keer uit te leggen. Dat hoeft ook
niet.
enkele vraag of opmerking ‘dom’ of ongepast is.
-verbale
communicatie. Je lichaamshouding en
gelaatsuitdrukking zegt meer dan je woorden.
Ga dus niet alleen maar gerust stellen, wanneer
je je niet gerust voelt.
alleen maar eng en negatief. Probeer er ook
hoopvoller informatie naast te plaatsen.

Nieuws Eeuwout
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit de groepen kunt u volgen via de app
Klasbord. Bent u nog niet aangemeld? Bij de
leerkracht van uw kind, kunt u een aanmeldcode
vragen

Agenda Eeuwout
02 april
10 april
13 april
20 april
06 mei
13 mei
21 mei
22 mei
01 juni
02 juni
24 juni
17 juli

Nieuws Geuzenschip
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit de groepen kunt u volgen via de app
Klasbord. Bent u nog niet aangemeld? Bij de
leerkracht van uw kind, kunt u een aanmeldcode
vragen.

Agenda Geuzenschip
02 april
10 april
13 april
16 april
20 april
06 mei
13 mei
21 mei
22 mei
01 juni
02 juni
24 juni
17 juli

Ouderavond online fusie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Schoolfotograaf
Start meivakantie
Start school
Studiedag
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Alle leerlingen vrij, Start
zomervakantie

Ouderavond online fusie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Start meivakantie
Start school
Studiedag
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Alle leerlingen vrij, Start
zomervakantie
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