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 Beste ouders/ verzorgers, lieve papa’s en mama’s, 

We zijn met elkaar in een nieuwe werkelijkheid beland. Het hele land is in 
de ban van het Coronavirus en waar we eerst alleen extra 
maatregelen hadden omtrent hygiëne, zijn velen van ons nu thuis aan 
het werk… 

maar zeker niet iedereen. Velen van jullie zijn werkzaam in wat in deze 
dagen ineens ‘vitale beroepen’ heet. Papa’s en mama’s die werkzaam 
zijn in de zorg en daar drie-dubbele diensten draaien, maar ook ouders 
die werkzaam zijn op een plaats in de voedselketen en op tal van 
andere plekken die er nu in gezamenlijkheid voor zorgen dat ons land zo 
goed mogelijk blijft functioneren. Grote waardering voor iedereen! 

Het zal u niet ontgaan zijn dat ook de mensen in het onderwijs en dus 
ook ons team tot deze ‘vitale beroepen’ gerekend worden. 
Zondagavond j.l. is rond half 6 besloten de scholen te sluiten. Vanaf dat 
moment is iedereen hard aan de slag gegaan om alles te regelen om 
onderwijs op afstand mogelijk te maken. Inmiddels hebben jullie allemaal 
de pakketten met spullen in huis en voor zover ik weet is het ook bij 
iedereen gelukt Inosweb te installeren/ in gebruik te nemen. 
 
We realiseren ons dat deze situatie ook een groot beroep op jullie doet: 
naast je werk de kinderen begeleiden in hun thuiswerk vraagt veel. We 
proberen dan ook om het thuiswerk de balans te bewaren: genoeg om 
‘bij te blijven’, maar ook haalbaar binnen de gegeven omstandigheden. 
Ik herhaal daarom ook nog een keer: als er vragen zijn over het werk 
van de kinderen, neem dan alstublieft contact op met de 
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leerkracht(en). Zij helpen graag! En mochten er technische vragen zijn 
over Inosweb, dan kunt u mailen naar Sandra.Vleugels@inos.nl en/of 
Suzanne.Ranner@inos.nl.  

Ik ben ontzettend trots op ons team, maar ook ontzettend trots op 
jullie en dankbaar voor jullie inzet en betrokkenheid in dezen! Samen 
maken we van deze situatie het beste! 

Met elkaar krijgen we van jullie veel positieve support en complimenten 
en dat geeft een ontzettend goed gevoel en is echt tot grote steun.  
Ook krijgen de collega’s veel leuke foto’s door van kinderen die thuis aan 
het werk zijn. Ook dat doet ons ontzettend goed, want natuurlijk 
missen we de kinderen erg!  

Daarom: dank jullie wel allemaal! 

We hopen dat iedereen in goede gezondheid mag blijven en dat we 
elkaar snel weer zullen kunnen zien. Zorg goed voor jezelf en elkaar! 

Hartelijke groet, 

namens het hele team van Kbs Kievitsloop, 

Anne-Marie Gommeren 
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