
 
 
 
 

Coronavirus-een heel andere week 
We zien terug op een heel bewogen (school)week. Door de maatregelen vanuit de Regering moest de school 
op slot. En haast iedere dag volgen er weer nieuwe maatregelen...... En we weten niet wat er nog verder staat 
te gebeuren.... 
 
We weten het: de maatregelen zijn nodig....maar het heeft grote impact op vrijwel ieder gezin of individu. 
 
In deze tijden van crisis hebben we tweemaal per week een teamoverleg, waarin we de dagelijkse 
onderwijskundige gang van zaken bespreken. We bidden om Gods’ ontferming voor de gehele school, de 
gezinnen en de kinderen. 
 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’ mijn God 
 Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot  

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
 ‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 

 
Koningsspelen 2020 gaan niet door 
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus gaan de Koningsspelen dit jaar niet door.               
Vanuit de landelijke organisatie wordt het niet verantwoord of gepast gevonden om het sportieve Oranjefeest               
te organiseren. 

Het besluit om de Koningsspelen dit jaar niet te organiseren is genomen in overleg met de partners,                 
waaronder de ministeries VWS en OCW. 

"Natuurlijk vinden we het ontzettend jammer, maar de volksgezondheid gaat boven alles. Voor alle scholen,               
sportorganisaties, gemeenten en vrijwilligers die reeds gestart waren met de organisatie van de             
Koningsspelen: heel veel dank voor jullie inzet. Dat waarderen wij enorm," aldus initiatiefnemer Richard              
Krajicek. 

 

Wandelen voor water VERVALT 
Vanwege de maatregelen-Coronavirus VERVALT het Wandelen voor water van volgende week maandag 23 
maart 2020. De organisatie hoopt dat dit op een later tijdstip alsnog kan plaatsvinden. 
 
Schoolvoetbal VERVALT 
Vanwege de maatregelen-Coronavirus VERVALT het schoolvoetbal in april 2020. 
 
Verkeersexamen VERVALT 
Vanwege de maatregelen-Coronavirus VERVALT het verkeersexamen-2020. 
 
Stand van zaken ‘Afstandsonderwijs de Schakel’ 
Vanaf afgelopen woensdag 18 maart 2020 functioneert het ‘Afstandsonderwijs de Schakel’; een paar dingen: 

● Met ingang van aanstaande maandag, gaan we tweemaal per week in het teamoverleg de voortgang 
van het afstandsonderwijs evalueren en monitoren en zo nodig bijsturen; 

● Het afstandsonderwijs is volledig door de school georganiseerd en verloopt goed; 



 
 
 
 

● Het afstandsonderwijs voor de groepen 3 en 4 maakt het wel nodig om meer telefonisch contact te 
hebben tussen leerkrachten en ouders; 

● Omdat het onderwijs in de school gedeeltelijk is gedigitaliseerd (Gynzy), pakken de kinderen dit thuis 
ook vrij gemakkelijk op; 

● We merken wel, en dat begrijpen wij ook, dat het voor u als ouders een hele impact heeft > je bent 
ineens ‘huis-juf’ of ‘huis-meester’; 

● Over het algemeen doen de kinderen goed mee, en weten de kinderen de juf of meester ook goed te 
bereiken; dit werkt goed; 

● Maar u begrijpt: de leerkrachten hebben ook hun rust nodig, en kunnen niet 24 uur per dag 
beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden; 

● We blijven investeren in het contact met de kinderen (zij het telefonisch, dan wel per mail); 
● RT-onderwijs gaan we met ingang van volgende week, hoogstwaarschijnlijk in de vorm van 

instructiefilmpjes,  oppakken. 

Dankbaar zijn we dat het zo gaat.... 
 
Opvang-klas 
Zoals u weet hebben wij, vanuit het Kabinet, de taak gekregen om opvang te verzorgen voor de leerlingen van 
ouders die in zogenaamde cruciale beroepsgroepen werken. Dit om deze ouders in de gelegenheid te stellen 
om hun belangrijke werk (zeker nu) te kunnen blijven voortzetten. 
 
Deze opvang-klas draait al vanaf afgelopen woensdag, met (nu) 6 kinderen. Bij toerbeurt wordt deze 
opvang-klas door onze leerkrachten aangestuurd. 
 
Eindtoets 
Al onze leerlingen zijn hard aan het werk. Het zijn ook de laatste weken voordat ze naar het VO gaan.                    
Normaal gesproken zouden we eind april de jaarlijkse eindtoets hebben.  
 
Minister Slob heeft besloten dat de jaarlijkse eindtoets in verband met het coronavirus NIET doorgaat. Dat                
betekent dat het VO-advies wat wij als school aan de betreffende ouders, verzorgers, leerling hebben               
gegeven, en hebben besproken, blijvend is. 
 
Het is dus erg belangrijk dat de leerlingen wel in een flow blijven, zodat ze zich blijven ontwikkelen. Stilstand is                    
achteruitgang. 
 
Vooruitblik vervolg schooljaar 2020-2021 
Hoe het verder gaat weten we nu niet. We wachten maar even af, en houden u goed op de hoogte. 
 
Agenda komende tijd 
 
Tot en met maandag 6 april 2020 School vanuit overheidswege gesloten 
Vrijdag 10 april-maandag 13 april 2020 Goede Vrijdag-Pasen 
Maandag 27 april-vrijdag 5 mei 2020 Mei-vakantie 
 
Tenslotte 
Vanavond om 19.00 uur is er een toespraak van ZM Koning Willem-Alexander inzake het Coronavirus. 
 

Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 

 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
 


