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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zaterdagmiddag en –avond waren voor ons gezin 
‘geniet’ momenten. Sneeuw in het land. De kinderen 
waren de hele dag al onrustig en bij het vallen van de 
eerste sneeuwvlokken moesten de eerste sneeuwballen 
al gemaakt worden. We hebben het volgehouden tot 
half 10 ’s avonds. Heuse straatgevechten met een strijd 
tussen de ene kant van de straat tegen de andere kant. 
Heerlijk, wat een zegen! 
Afgelopen maandag was het echter heel anders, wat 
een baaldag had ik en ik was behoorlijk chagrijnig. De 
thuiswerkperiode is verlengd, nog veel onzekerheid en 
we horen dat het thuiswerk echt niet altijd meevalt. 
Hoe gaan we dit volhouden met elkaar? Ik ben echt blij 
dat we zoveel schoolwerk digitaal op kunnen pakken, 
we zijn gezegend met de inzet van leerkrachten, ouders 
en kinderen. Maar soms baal ik ook van deze hele 
digitale wereld. Ik geniet vooral van fysieke nabijheid. 
Aan het einde van de dag, met een hoofd vol 
vraagtekens, op de fiets in de regen naar huis. Op 
verschillende manieren was dat even goed.  
1: buiten zijn, regen in het gezicht, afreageren en lekker 
even ‘stoempen’ op de fiets.  
2: regen liet mij ook nadenken over één van de 
betekenissen van water in de Bijbel, het levend water, 
de Heilige Geest. Hij helpt ons in herinnering te brengen 
alles bij Jezus te brengen. Bij Jezus mag ik balen, 
mopperen en mijn ontevredenheid brengen. Alles 
behoort Hem toe, dus ook dat gedeelte van ons leven. 
Hij vraagt ons om daarmee dichtbij te komen, zodat we 
van daaruit Zijn zachte stem kunnen verstaan. Gods 
Geest krijgt daarmee ook de ruimte om onze 
gedachten, gevoelens en gedrag te beïnvloeden. Thuis 
komend kwam er ruimte voor een stukje dankbaarheid 
en het besef: Gods is goed, door Jezus altijd toegang! 
 

Sluiting Ouderportaal 
De cijfers van de methodetoetsen zijn tijdelijk niet 
zichtbaar in ParnasSys. Dit geeft de leerkrachten de 
mogelijkheid om de rapporten te maken.  
 
 

Verlenging lockdown 
Vorige week hoorden we dat de thuiswerkperiode is 
verlengd tot dinsdag 9 februari. De werkwijze zoals we 
die ingezet hebben, zetten we voort. Op vrijdag 29 
januari is er weer een ophaalmoment voor de groepen 
0 t/m 4. 
Gehoord van anderen 
We horen soms dat vaste gezinnen met elkaar 
samenwerken om elkaar te ontlasten. Dit kan zowel 
tijdens de ochtenden of de middagen, tijdens de 
schoollessen of om ’s middags vrije momenten te 
creëren voor ouders. 
 

Vanuit de GGD - Testbeleid voor kinderen 
jonger dan 12 jaar 
Op advies van het OMT is het testbeleid bij kinderen tot 
en met 12 jaar gelijkgetrokken met dat voor kinderen 
boven de 12 jaar. De reden hiervoor is om beter inzicht 
te krijgen in de verspreiding onder jonge kinderen en 
het voorkomen van de zogenaamde Britse variant.  
Het beleid is nu dat ouders worden verzocht kinderen 
tot en met 12 jaar met klachten passend bij COVID-19 
te laten testen. Kinderen die worden getest blijven thuis 
tot de uitslag bekend is. Er wordt dringend geadviseerd 
kinderen uit de genoemde leeftijdscategorie te testen 
als er behalve een neusverkoudheid (snotneus) ook 
andere klachten zijn, zoals hoesten, koorts of 
benauwdheid. Dit dringende advies geldt ook wanneer 
er een indicatie is om het kind te testen in het kader 
van bron- en contactonderzoek.  
Voor advies en het maken van een testafspraak kunnen 

ouders bellen met de GGD: 088-1447126. 

 

Werkzaamheden school 
Op het schoolplein is een klimberg aangelegd. In het 
voorjaar wordt deze nog ingezaaid met gras en wanneer 
dat gegroeid is, kan erop gespeeld worden. De klimberg 
is gerealiseerd met input vanuit de leerlingenraad. 

 

 
  



 

Volgende Nieuwsbrief 
In de thuiswerkperiode ontvangt u wekelijks een Nieuwsbrief. Volgende week woensdag 27 januari 
ontvangt u de volgende Nieuwsbrief. 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

 
 
 

Belangrijke data:  

 Maandag 8 februari:   start fysiek onderwijs (onder voorbehoud) 
Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari Voorjaarsvakantie 

 Donderdag 25 februari t/m donderdag 4 maart: 
digitale 10-minutengesprekken 

 Woensdag 10 maart:   Biddag 
*Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen. Ouderactiviteiten worden digitaal georganiseerd of 
vinden plaats op afspraak. U ontvangt voorafgaand aan de activiteit meer informatie.  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


