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Tristan 
Wat schrokken we afgelopen zondag toen we hoorden dat Tristan (groep 8) getroffen is door een ernstig 
vuurwerk-ongeluk.... Als school leven we enorm mee met Tristan, zijn moeder en zijn stiefvader... 
 
Als school hebben we Tristan ‘een hart onder de riem gestoken’...(zie hieronder). 
 
Inmiddels is Tristan meerdere malen geopereerd en gaat het naar omstandigheden goed met hem. Als alles 
goed gaat, mag Tristan aanstaande maandag weer naar huis in Vinkeveen. 

Heel veel sterkte Tristan! 
 

 
 
Weer naar school in de lockdown....hoe gaat het 
Deze week is de school, na de kerstvakantie, weer gestart. We zijn gelijk weer gestart met het 
Afstandsonderwijs. 
 
Gisteren, donderdag, hebben we in de teamvergadering (online) geëvalueerd hoe het nu gaat in de groepen. 
Onze indruk was/is dat het over het algemeen goed gaat. De kinderen doen thuis goed mee met de lessen 
Afstandsonderwijs. Fijn is dat. 
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Opvangklas 
De Opvangklas is, met gemiddeld 20 leerlingen, groot in onze school. We vangen de kinderen op van ouders 
die werken in de zogenaamde cruciale beroepen, alsmede de kinderen vanuit de (door het Rijk benoemde) 
kwetsbare gezinnen. Ook dat verloopt goed. En fijn dat we hierbij ondersteuning krijgen vanuit de 
Kinderopvang! 
 
Lockdown verlengd? 
Volgende week dinsdagavond horen we van Premier Rutte en minister De Jonge of de lockdown wel/niet 
wordt verlengd, en of dit ook van toepassing is op de basisscholen. Als team zijn we ons wel aan het 
voorbereiden op een verlenging van de lockdown, waarbij we dan (dus als de lockdown langer duurt) meer 
kinderen individueel danwel in kleine groepjes willen gaan begeleiden op school. Hierover ontvangt u 
volgende week nader bericht. 

Meeleven (1) 
We leven mee met de familie Van Egmond. Op 23 december jl. is mevrouw Van Egmond-Van Vliet uit                  
Vinkeveen overleden. Inmiddels is zij ook begraven. Verdriet voor de familie en natuurlijk denken we hierbij                
aan Sem en Eva..... We wensen hen allen Gods’ nabijheid toe. 

Meeleven (2) 
Ook leven we mee met de familie Oudshoorn. Op 27 december jl. is mevrouw Oudshoors-Kamper uit                
Vinkeveen overleden, en daarmee de oma van Joleen en Leen Mulckhuysse en de oud-oma van Febe en                 
Abel. Vorige week woensdag heeft de begrafenis in Vinkeveen plaatsgevonden. Ook dit gezin wensen wij               
Gods’ nabijheid toe. 

 
Tenslotte 
Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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