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Nieuwsbrief  
 
19 maart 2020 
 

 
Overdenkingen 
Ook deze week fiets ik iedere ochtend naar mijn werk. De natuur laat 
zich van haar mooiste kant zien nu de knoppen van de bloesem op 
knappen staan. Het jonge leven dient zich aan in de wei en de vogels 
zijn druk in de weer met het maken van hun nest. Ik geniet van de zon 
in mijn gezicht en de dauw op de akkers. Het wordt weer lente……. 
 
Het is stil op mijn route. De vertrouwde tegenliggers zijn er niet. Oud-
leerlingen op weg naar hun school ontbreken en de weinige wandelaars 
die rondlopen, lijken dat puur te doen omdat hun hond eruit moet. 
Enkele ondernemers, de groenwerkers van de gemeente en een  
stratenmaker verrichten hun taken in stilte. 
 
Als ik bij het schoolgebouw aankom, staan daar niet de vroege vogels, 
de jongens en meisjes die het nodig hebben om voor schooltijd even te 
spelen en rommelen op het plein. Er is geen kind te bekennen. Enkele 
fietsen van collega’s verraden hun aanwezigheid. Als het tijd is om de 
kinderen en ouders te ontvangen, sta ik zoals altijd op het plein. Dit 
keer houd ik afstand uit respect voor de ander, maar ook uit 
bescherming voor mezelf en mijn collega’s.  
 
Het zijn ongekende tijden. Dit hebben we nog nooit mee gemaakt. Gaandeweg de eerste 
werkdagen begint het besef bij de meeste collega’s door te dringen dat we de landelijke 
maatregelen moeten uitvoeren en naleven. Met een anders zo ontspannen, open 
houding zie ik mijn collega’s veranderen in vastberaden, gedreven professionals. In één 
dag weten ze een werkwijze te realiseren waarmee alle kinderen aangemoedigd worden 
om thuis te werken. Iedereen voelt zich verantwoordelijk en wil een bijdrage leveren. 
 
In deze dagen zijn ook tien collega’s afwezig door ziekte of uit angst voor besmetting. 
Sommige collega’s hebben kwetsbare gezinsleden of dragen de zorg voor hun ouders, 
waardoor de komst naar school wordt vermeden. Sommige collega’s vermijden het liefst 
alle contact, anderen zoeken juist contact op om zich staande te houden. Er bestaat 
geen goed of fout, tegenstellingen zijn verdwenen. Er heerst saamhorigheid en we staan 
schouder aan schouder, alhoewel dat dit keer niet letterlijk mogelijk is. 
 
Als we iets kunnen leren van dit kleine organisme dat ons nu teistert, is het wel z’n 
kracht. Vinden wij onszelf vaak nietig, kwetsbaar en niet in staat om grote 
veranderingen in gang te brengen, dan bewijst dit kleine beestje dat we ongelijk hebben. 
Het virus bestaat uit vele organismen die doen waar ze goed in zijn. Zonder slechte 
bedoelingen bestaan ze gewoon en doen ze hun ding. Het kan toch niet zo zijn dat wij 
met zoveel meer mogelijkheden, kennis en technieken ze niet kunnen bedwingen? 
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De hoop dat we gezamenlijk deze zware, moeilijke situatie overwinnen, is aanwezig en 
realistisch. Het is onzeker hoe lang het gaat duren, maar dat het zomer wordt, weten we 
allemaal. Over een paar maanden hoop ik ’s morgens weer rustig naar mijn werk te 
fietsen en de vertrouwde tegenliggers weer gedag te zeggen. 
 
Ik wens u vertrouwen, hoop en liefde toe! 
 
Opvang kinderen met ouders in vitale beroepen  
In het begin van deze week waren er veel signalen over onduidelijkheid voor wat betreft 
de opvang van kinderen met ouders in vitale beroepen.  
Hier kunnen wij het volgende over zeggen:   

• De maatregel van de Rijksoverheid is als volgt: ‘Als in een gezin 1 ouder een 
vitaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat 
kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school. Het is geen 
harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken’.  
We willen als organisatie hierin flexibel zijn, toch vragen we ouders die 
thuiswerken zoveel mogelijk zelf voor de opvang te zorgen.  

• Landelijk krijgen 2,3 procent van de leerlingen opvang op de school. Dit blijkt uit 
de eerste resultaten van een peiling onder schoolbesturen van de PO-Raad.  
Wel verwachten schoolbesturen dat dit percentage nog zal oplopen.  

• Bij ons zijn deze week iedere dag zo’n 4-5 kinderen naar school gekomen. 
• De Hoeve is alle dagen open, ook voor de jongste kinderen.  

Vanaf woensdag 18 maart worden alle kinderen opgevangen in de noodschool, 
ook de jongste. De kinderen brengen samen de dag door in het Tijgerlokaal. 
Iedere dag staan twee leerkrachten paraat om de kinderen op te vangen.  

• Alle kinderen krijgen onderwijs aangeboden via MOO, een digitale leeromgeving 
wat we samen met onze partner Heutink-ICT realiseren. 

• Kinderen en ouders kunnen hun vragen, opmerkingen en huiswerk sturen naar de 
‘helpdesk’ middels de mail van de drie bouwen. U bent daarover geïnformeerd. 

• Mocht digitaal werken thuis niet lukken, neemt u dan contact op met de leerkracht 
van uw kind. Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden om digitaal 
onderwijs te ontvangen. 

• De TSO blijft gehandhaafd. 
• De BSO vindt plaats op de locatie aan de Westerdorpsstraat. Jabadabadoe BV 

zorgt voor het vervoeren van de kinderen van de Zuiderinslag naar de 
Westerdorpsstraat. 

• De Eindtoets groep 8 is voor dit jaar geannuleerd. De kinderen uit groep 8 mogen 
het huiswerk met de Citotoets oefenen als ze het interessant vinden, maar het is 
niet meer verplicht om te doen. 

• De studiedag is vervallen. De school is op 25 maart open voor kinderen met 
ouders die in de vitale beroepen werken. 

Onze interieurverzorgers, Brigitte en Gerard de Graaf, werken iedere dag hard om het 
gebouw schoon te houden en besmetting te voorkomen. We zijn ze dankbaar voor hun 
enorme inzet!  

Beste ouders en verzorgers, het team beseft dat er in 
deze situatie veel van jullie wordt gevraagd. Het is geen 
kleinigheidje om naast de werkzaamheden, het 
huishouden ook de kinderen onderwijs te bieden. Het 
team wil u hierin steunen en waar nodig op afstand 
helpen. Per bouw hebben we daarom een zogenaamde 
helpdesk ingericht. U kunt al uw vragen stellen, 
leerkrachten staan op werkdagen klaar om u te voorzien 
van antwoorden.   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/tussenstand-peiling-po-raad-hoeveel-kinderen-krijgen-nu-opvang-op-de-school
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De kinderen hebben digitale boeken ontvangen via MOO, zo kunnen ze in de Cloud 
werken en kunnen de leerkrachten op afstand meekijken of het werk wordt gedaan. 
Gewone boeken delen we dus niet uit, omdat we alles digitaal aanleveren. Uit onderzoek 
is gebleken dat het werken op de computer ook erg gewaardeerd wordt door de 
kinderen. We hopen dat het thuiswerken voor de kinderen gaandeweg de weken gaat 
wennen en ze ook plezier geeft in het leren.  

Mocht u vragen hebben over een onderwerp uit deze nieuwsbrief, dan vragen we u ons 
een mail te sturen naar info@dehoeveschool.nl  
 
Veel succes! 
 
Hartelijke groet,    
 
Nancy de Graaff 
 
 
 

    
Verbouwingsnieuws: een kijkje op de eerste verdieping… 
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