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Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

 

Een voortgangsbericht op deze vrijdag 20 maart. 

 

Wij hopen van harte dat u de kracht en de wijsheid mocht krijgen deze week om de kinderen te begeleiden 

bij het thuiswerk. Weet dat wij allemaal aan jullie (en dan denk ik aan kinderen en hun (pleeg) ouders) 

denken. 

 

Ook voor de komende tijd zal het van belang zijn ritme en regelmaat vast te houden. Bel of mail gerust 

naar de leerkracht van uw kind(eren). Ook voor hen is het van belang te horen hoe het gaat en of er meer, 

minder of anders nodig is. Het is voor allemaal een zoektocht. 

 

Onderstaand nog enkele mededelingen: 

 

1. In de bijlage treft u een tweede brief van ondergetekende om voor te lezen aan de kinderen aanstaande 

maandagmorgen. 

2. Fijn als u wel bijzonderheden rondom ziekte, zorg en blijdschap aan ons blijft doorgeven. Dan houden 

we ook voeling wat er in gezinnen en families plaatsheeft. We kunnen dan meeleven en ook in onze 

gebeden zorg en reden tot blijdschap meenemen. 

3. Ook volgende week starten we de dagopeningen met een vertelling om 9.00 uur. Bedankt voor de vele 

positieve reacties op dit initiatief! 

4. Deze weken waren voor ons de mediaweken. We zouden met de kinderen nadenken over media en 

mediagebruik. Sommige leerkrachten zullen de inleidende les al hebben gegeven, maar mogelijk nog niet 

allemaal. 

Ik zal daarom meester Van der Heijden vragen om u de link van de presentatie, die wij hiervoor gebruiken, 

te mailen (onder de dia’s staan de instructies / tips voor de leerkrachten). 

5. De overheid heeft besloten de Cito-eindtoets voor de groepen 8 dit jaar te annuleren. De adviezen die 

zijn gegeven blijven het geldende advies voor het instroomniveau. We zullen, als hier weer de gelegenheid 

voor is, u nader informeren of er nog gesprekken noodzakelijk zijn of vanuit u gewenst zijn. 

6. Het verkeersexamen (theorie) voor de groepen 7 zal naar een nader af te stemmen datum worden 

verplaatst. 

7. De rapporten van uw kind(eren) kunt u inmiddels inzien. Er zijn op dit moment natuurlijk geen 

rapportavonden. Heeft u vragen? Bel gerust naar de leerkracht voor verhelderingsvragen. 

 

Het is een emotionele tijd. Nog steeds is het een onwerkelijk gevoel. Ik hoop dat het bij u, de kinderen en 

bij mij niet alleen een emotie zal zijn of blijven, maar dat de Heere deze slagen wil gebruiken tot inkeer 

en wederkeer naar Hem! 

"De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem"... In Hem alleen is er een weg terug!  

 

Een meelevende groet namens allen, 

M.J. Visser 
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