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Scholensluiting verlengd t/m meivakantie 

Beste ouders/ verzorgers, 

Zoals jullie in het nieuws al hebben vernomen en zoals jullie ook in de 

mailing van INOS hebben kunnen lezen, zullen alle scholen nog tot en 

met de meivakantie gesloten zijn. Dat betekent dat de situatie van 

onderwijs op afstand in ieder geval nog tot en met 24 april zal duren. 

Natuurlijk hopen we van harte dat we na de meivakantie, op 

maandag 11 mei, weer open kunnen. We zullen moeten afwachten 

hoe de wereld er dan uitziet, maar laten we er tot die tijd met elkaar 

het beste van maken! 

Inmiddels zijn we nu zo’n drie weken op weg met thuisonderwijs. 

We realiseren ons goed dat dit voor iedereen van grote impact is… voor de kinderen, voor jullie 

als ouders en voor de leerkrachten. Wij hebben heel veel bewondering voor jullie, hoe jullie je 

eigen werk combineren met het thuisonderwijs! Heel veel dank en complimenten hiervoor! 
Gelukkig zijn de ervaringen met het thuisonderwijs vooral positief en mogen we met elkaar heel 

erg trots zijn op hoe we dit samen klaren. 

Via de filmpjes krijgen de kinderen instructie. Het voordeel van die filmpjes is dat je ze kunt kijken 
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op het moment dat daar tijd en ruimte voor is. We horen van veel ouders dat zij zoveel als 

mogelijk het ritme van de schooldag aanhouden en bijvoorbeeld ook fruit eten uit het 

bakje dat normaliter mee naar school gaat, maar voor anderen kan het juist fijn zijn de 

filmpjes wat later op de dag te bekijken. 

Naast deze instructiefilmpjes zijn er ook veel contactmomenten via Google Hangouts. 

Ook hiermee zijn de ervaringen positief. Op die manier hebben we toch persoonlijk 

contact met elkaar. 

We hopen dat jullie ook je vragen blijven stellen aan de leerkrachten als je tegen zaken 

aanloopt en kijk ook gerust eens mee met zo’n Hangouts gesprek. Ook jullie zien dan de 

juf of meneer weer eens en kunnen ook jullie vragen stellen op dat moment. 

Nieuw ophaalmoment spullen 
Omdat de periode nu langer gaat duren, is het voor sommige groepen nodig een tweede 

ophaalmoment te organiseren. 

Dit geldt niet voor alle groepen en jullie zullen begrijpen dat we geen contactmoment zullen 

organiseren als dat niet nodig is. 

Voor de groepen 1-2 A en B, 3, 5, 7 en 8 is er dinsdag 7 april gelegenheid om de spullen op te 

komen halen. Net als vorige keer verdelen we de binnenkomst op beginletter van jullie 

achternaam. 

A t/m F : 8.45-9.30uur 

G t/m L : 9.30-10.15uur 

M t/m R : 10.30-11.15uur 

S t/m Z : 11.15-12.00uur 

Ook nu geldt weer: Kom met zo min mogelijk personen naar school en houdt de 1,5 meter afstand 

in acht. De ervaring van vorige keer is dat er op deze manier een prima spreiding plaats heeft 

gevonden, dus vertrouwen we ook nu daarop. Mocht er onverhoopt toch enige drukte ontstaan, 

verzoeken we u vriendelijk ervoor te zorgen dat niet meer dan vier personen tegelijk in het lokaal 

zijn. Op die manier kunnen we de 1,5 meter afstand goed aanhouden. 

En natuurlijk geldt ook nu nog steeds: bent u verkouden, hoest of niest u, heeft u keelpijn en/of 

koorts? Zorg dan dat iemand anders de spullen komt halen en blijf zelf thuis. 

Rest me nog iedereen heel veel gezondheid en sterkte te wensen! 

Hartelijke groet, Namens het gehele team, 

Anne-Marie Gommeren       
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Corona-boekje voor kinderen 
In de bijlage treffen jullie een boekje dat gebruikt kan worden wanneer 

kinderen moeite hebben met de situatie hoe deze nu is; als zij zich zorgen 

maken over hun eigen veiligheid of die van anderen. We hebben deze tip van 

één van de ouders gehad en vinden deze zo goed dat we hem graag met jullie 

allemaal delen. Niet elk kind zal hieraan behoefte hebben, maar kijk er eens 

naar en bepaal zelf of het voor jullie van nut kan zijn. 

 
Afscheid juf Sandra 
Hoewel de wereld een beetje lijkt stil te staan en het nieuws bijna uitsluitend over het Corona-

virus gaat, merken we op sommige momenten dat er ook ander nieuws is en dat de wereld ook 

gewoon doordraait… 

U heeft de kop al gelezen: Juf Sandra gaat afscheid nemen van 

Kievitsloop. Per 1 juni zal Sandra aan de slag gaan als docent 

Onderwijskunde op de PABO aan de AVANS Hogeschool in Breda. 

In Sandra gaan wij een fantastische juf en IBer missen. In de ruim 5,5 jaar 

dat zij op Kievitsloop werkte, heeft ze zich met grote betrokkenheid en 

bevlogenheid ingezet voor de kinderen die bij haar in de klas zitten/zaten 

en voor de kinderen die extra begeleiding nodig hebben/ hadden. 

Ook voor veel ouders is zij een luisterend oor, een rots in de branding en 

een praktische hulpverlener geweest. Voor de collega’s is zij vraagbaak, 

bron van kennis en informatie en stond zij altijd voor iedereen klaar. 

We zullen haar missen en wensen haar ontzettend veel plezier met deze 

nieuwe, prachtige uitdaging! 

We hopen van harte dat we na de meivakantie het onderwijs weer kunnen 

hervatten en dat we op dat moment ook een afscheidsmoment voor 

Sandra, de kinderen en jullie als ouders kunnen organiseren. We zullen nog 

even moeten afwachten hoe we e.e.a. in het vat kunnen gieten, afhankelijk 

van de omstandigheden zoals die dan zijn. 

Jullie worden op de hoogte gehouden! 

Hoe gaan we verder na het vertrek van Sandra?  

Voor groep 7 geldt dat Ciska vanaf 1 juni de groep fulltime zal lesgeven. Er komt dus geen nieuwe 

leerkracht bij in deze laatste periode van het schooljaar. 
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De IBtaken zullen overgenomen gaan worden door Michelle. Michelle is natuurlijk al bekend bij 

ons op school en kent, door haar verschillende werkzaamheden, alle klassen en kinderen op 

Kievitsloop. Tot 1 juni zullen Sandra en zij zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht van 

werkzaamheden en kennis van de verschillende kinderen die Sandra begeleidt. Wij zien deze 

wisseling met groot vertrouwen tegemoet. 

Michelle zal tot het einde van het schooljaar haar werkdagen in groep 5 continueren, dus voor de 

kinderen van die klas is er geen sprake van een verandering. 

 

 


