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Gouda, 24 april 2020 

 

Geachte ouder(s) en verzorger(s), 
 

Gisteren heeft u in vier(!) pagina’s kunnen lezen wat onze werkwijze zal worden voor de weken na de 

vakantie. 

Begrijpelijk worden daar nu veel vragen over gesteld. Ik handel deze vragen nu niet individueel per mail 

af, maar beantwoord deze centraal via deze berichtgeving. 

Voor de vakantie willen we u van deze beslissingen op de hoogte stellen. Ik formuleer dat in vraag- en 

antwoordvorm: 
 

Vraag: Moeten de busjes ook gefaseerd aankomen? 

Antwoord: Dit is bijna niet te realiseren. Het is wel fijn als de chauffeurs bij aankomst kijken of het rustig 

genoeg is om de kinderen uit te laten stappen. We verwachten hierin een verstandige keuze van de 

chauffeurs. 
 

Vraag: Is het toegestaan om met schoolbussen te rijden met kinderen van meerdere gezinnen in één bus?  

Antwoord: Ja dit is wettelijk toegestaan en levert geen sancties op. 
 

Vraag: Moet er zendingsgeld worden meegegeven? 

Antwoord: Nee, we vinden het niet verstandig om geld mee te geven. Aan geld ‘kleven’ mogelijk veel 

ziektekiemen. In de komende Nieuwswissel doen we wel een oproep om aan de ‘vaste’ kosten voor onze 

adoptiekinderen te blijven denken. 
 

Vraag: Moeten de leerlingen uit groep 8 telefoondienst voor schooltijd blijven doen? 

Antwoord: Nee, we vinden het niet verstandig kinderen op meer plekken in de school aanwezig te laten 

zijn dan nodig is. Ook willen we in deze periode graag horen waarom kinderen thuis blijven, zodat we een 

helder zicht houden of er sprake is van Corona. Anja Kruit van de administratie zal deze taak voorlopig 

waarnemen vanaf 8.00 uur ‘s morgens. 
 

Vraag: Is het mogelijk om het rooster van de A- en B- groepen per week identiek te houden? 

Antwoord: We hebben begrip voor deze vraag. We hebben in het schema voor de eerste twee weken 

gekozen voor het dagelijks ‘om - en om’ naar school gaan van de kinderen. Omdat het aantal dagen 

oneven is en het aantal groepen (A en B even) even, ontkomen we niet aan een wisseling. 

Wel willen we, als er sprake is van een verlenging van het gedeeltelijk naar school gaan, overwegen om 

alleen de woensdag als wisseldag in te zetten. 
 

Vraag: Mogen kinderen ook voor 8.30 uur naar binnen? 

Antwoord: Nee! Zorg dat de kinderen er niet voor deze tijd zijn! Leerkrachten hebben ook hun rust nodig 

bij het opstarten van de dag. We willen de kinderen niet voor 8.30 in de klas laten, ook niet op het plein! 
 

Mochten er nog vragen onbeantwoord zijn dan zien wij uw mail tegemoet. 
 

BRIEVEN VOOR DE KINDEREN 

Nu de volledige thuiswerkperiode voorbij is, stopt ook de ‘post van de directeur’ voor de kinderen. Ik heb 

de brieven met ‘genoegen’ geschreven. Ik hoop dat de kinderen op deze wijze een stukje verbondenheid 

hebben gevoeld. 
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Omdat we de Nieuwswissel ‘pas’ na de Meivakantie willen versturen, melden we in deze berichtgeving 

alvast wat mededelingen en ‘lief en leed’ zaken. 
 

VERHUIZING EN AFSCHEID 

Familie Van Wijk uit Stolwijk hoopt in de Meivakantie te verhuizen naar Gameren. Hun kinderen Maurits, 

Léarnick en Elian uit groep1c, 2a en 7b zullen daarom onze school verlaten. Op een later moment, als alle 

kinderen weer op één dag tegelijk op school zijn, zullen ze officieel afscheid nemen. We wensen hen als 

gezin, in hun nieuwe omgeving en op de nieuwe school, alle goeds toe! 
 

LIEF EN LEED 

Er is rouw gekomen… Na een lange zorgvolle periode is de moeder van ons adviesraadlid, Y. Rozendaal-

Bremmer, overleden. Zij werd 77 jaar. Wat een rouw en verdriet is er gekomen in deze familie!   

Ook is de vader van onze vrijwilliger Roos-Jobse, tevens de opa van meester Roos en  bestuurslid Verweij, 

na een periode van afnemende krachten, in de leeftijd van 88 jaar gestorven. Ook voor hen een droevig 

bericht! Beide gezinnen en families condoleren we van harte en wensen hen Gods ondersteunende zorg 

en kracht. Dat dit sterven voor allen nog een opwekking mocht zijn om de Heere nú te zoeken! 
 

Lizette Terlouw uit groep 4a heeft twee nachtjes in het ziekenhuis gelegen i.v.m. een val op haar hoofd. 

Gelukkig gaat het nu weer beter met haar. Beterschap verder! 
 

Tilly Bakker uit groep 8b heeft haar arm lelijk gebroken op de trampoline. Ze kreeg  voor twee weken gips. 

Over vier maanden gaan de ‘pinnen’ uit haar arm. Ook Tilly wensen we beterschap! 
 

TENSLOTTE 

Deze morgen hadden we ‘op afstand’ toch nog een beetje Koningsdag.  

Ik was zelf aanwezig in de kerk. Elke keer voel je dan weer de ‘emotie’ die deze tijd met zich meebrengt. 

Gods huis zo verlaten… Het contact zo minimaal…  

Natuurlijk mogen we dankbaar zijn dat we de digitale middelen hebben om mee te luisteren. Maar toch… 

… Ik hoop dat wij en de kinderen een oprecht verlangen in ons hart zouden mogen hebben om weer 

‘naarstig’ op te gaan naar Zijn huis! Niet om de plaats zelf… Maar, tot bekering van ons van nature 

onbekeerde hart en tot troost van benauwde, verdrietige en zoekende (kinder)harten!  
 

Rest mij (en ik denk dat dit namens alle collega’s is die dit ook zo ervaren) om voor alle vormen van 

betrokkenheid (en dat zijn er heel veel op allerlei manieren; van kaarten tot tekeningen; van bloemen tot 

zelfgebakken cake; van een hartverwarmend mail tot foto’s van het gezin en de kinderen) hartelijk te 

bedanken!  

Het is echt onmogelijk iedereen hiervoor persoonlijk te benaderen! In het begin probeerde ik iedereen 

persoonlijk terug te mailen, maar dit bleek ondoenlijk. Dat zegt iets over de grote steun en het warme 

meeleven wat we ervaren.  

Ook wordt er regelmatig geschreven dat de school in de gebeden wordt meegenomen. De Heere geve 

daar, onverdiend, zijn zegen op! 
 

We wensen u twee goede vakantieweken toe! 

 

Ontvang namens allen weer een hartelijke groet, 

 

M.J. Visser            

Alle genoemde momenten D.V. 


