
Graaf Jan van Nassauschool 
reformatorische basisschool Gouda 

Steynpad 1  -  2805 JE Gouda  -  Tel. 0182-512691  -  info@graafjanvannassauschool.nl  -  www.graafjanvannassauschool.nl 

 

 
 

Geachte ouder(s) en verzorger(s), 
 

Hoelang zal de periode van thuiswerk nog duren? Niemand die het weet... 

Eén ding wordt ons in deze tijd wel 'geleerd'... We hebben als mensen zelf niets in de hand! Een 

noodzakelijke les die we als mens niet graag ervaren dan alleen als de Heere ons buigt onder Zijn heilige 

wil. 

We hopen van harte dat de Heere weer wegen baant om het onderwijs op de scholen weer te laten 

plaatsvinden. 
 

Inmiddels zijn we (ik kan misschien beter zeggen: bent u) al weer enkele dagen bezig met de vernieuwde 

werkwijze via het platform 'Classroom'. 

Fijn om van u zoveel reacties te krijgen! Op die manier houden we voeling met u en kunnen we onze 

werkwijze steeds evalueren. 

U zult begrijpen dat ieder de ingezette werkwijze op eigen wijze ervaart. Wij zoeken, in de keuzes die we 

als school maken, een soort 'middenweg' tussen al die ervaringen. 

We hebben er begrip voor als u sommige dingen 'teveel' vindt. We willen benadrukken dat er onderdelen 

zijn die als 'extra's' worden aangeboden, maar niet noodzakelijk zijn in relatie tot de lesstof. 
 

Fijn als u onderstaande dingen in elk geval gebruikt voor de dagelijkse begeleiding van de kinderen: 

- Het volgen van het programma die de leerkrachten hebben gemaakt (zoals eerder aangegeven kan  hierin 

wat betreft snelheid verschil nodig zijn). 

- Het lezen van de begeleidende instructies. 

- Het laten beluisteren van de uitleg die diverse leerkrachten plaatsen. 
 

Onderstaande dingen zijn ons inziens samenbindend, leerzaam en aanvullend, maar als het u teveel wordt 

hoeft u zich er niet in te verdiepen of te gebruiken. 

- Het beluisteren van de Bijbelvertelling en met het meezingen van de Psalmen (wel fijn als u dit doet!). 

- Brieven van meester Visser ter bezinning. 

- Voorlees-video's en ‘contact’-video's. 

- Brieven met adviezen van het Ds. G.H. Kerstencentrum. (te vinden op de website) 

- Website met ideeën en tips. (te vinden op de website) 
 

EEN VRAAG… 

Nu we de kinderen niet dagelijks zien en de ouder(s) veel minder zien en spreken is er ook minder voeling 

met de zorgen en moeiten die er in gezinnen kunnen zijn.  

Kent u gezinnen die echt grote moeite hebben om ‘het hoofd boven water te houden’, dan willen we u 

vragen om dit - als u dit wilt anoniem per post - aan ons door te geven. We willen er ook in deze periode 

voor deze gezinnen zijn! 
 

ROUW EN ZORGEN… 

De vader van onze juf Roos-Pronk is, na een korte periode dat het weer iets beter ging, toch nog 

onverwachts overleden. Er is rouw gekomen! 

Wij condoleren onze collega, haar man en kinderen met dit verlies.  

Het is extra ingrijpend om in deze tijd, met vele beperkende maatregelen, een geliefde te moeten 

verliezen. 

De begrafenis zal, vanwege de omstandigheden met het Corina-virus, in besloten kring gehouden worden. 

We wensen de achtergebleven familie hierbij veel sterkte! 
 

Berichtgeving periode thuiswerk (5) 



 

 

Cato de Knegt uit groep 1a is gevallen met haar skeelers. Ze heeft haar been gebroken! Niet fijn, zeker 

niet in deze tijd met het mooie weer om buiten te spelen. We wensen haar van harte beterschap! 

Een kaartje zal ze erg leuk vinden (met toestemming is het adres geplaatst)!  

Vuurdoornlaan 15 

2803 BA Gouda 
 

INLOGGEN EN UILOGGEN van G-MAIL 

Bij de meeste ouders zal het inmiddels goed lukken om alle bestanden in Classroom te openen. Met enige 

regelmaat komt er echter nog een vraag dat dit niet lukt. Waarschijnlijk komt dat doordat u nog op een 

ander Gmail-adres bent ingelogd. Voor alles van het ouderportaal moet u echt als ouder zijn ingelogd (en 

uitgelogd van alle andere Gmail-accounts). Zie hiervoor de instructie die meester Van der Heijden voor u 

heeft geschreven. 
 

TENSLOTTE 

De komende dagen herdenken we de dood en opstanding van de Heere Jezus. We hopen dat deze dagen 

voor mij en u tot zegen mogen zijn.  
 

Bij de afgelopen weekopenings-mededelingen voor de collega's plaatste ik onderstaand gedicht over de 

betekenis van de begrafenis van de Heere Jezus. Het is een gedicht van ds. F.W. Krummacher (1796 - 

1868). Hier sluit ik ook deze brief mee af, met de wens dat de inhoud ook voor ons en de kinderen mag 

gelden. Dan hebben we een eeuwige toekomst bij de Heere! 

Het gedicht vraagt wel om een keer herlezen te worden... want het zijn 'diepe' gedachten: 
 

Zijn Heilige rust in 't stof 

Verzekert ons de hof,  (U kunt hier lezen: dat verzekert ons de hemel) 

Waarin geen doornen groeien, 

Maar eeuwig rozen bloeien. 
 

Mijn hoop en lust!  

Gij slaapt en rust;  (Gij slaat op de hoop en lust)  

Doch moet het stof u dekken, 

Uw dood kan mijne dode ziel den dood onttrekken.  
 

O Levensvorst!  

Verzaadt mijn dorst,   

Gij kunt m' alleen verkwikken,  

En 't bange graf voor mij ontdoen van al zijn schrikken.  
 

Ik lig dáár neêr,   (lees erachter: in het graf) 

Ontwaak ik weer,  

Het was m' een legerstede;  (legerstede is: rustplaats) 

Ik rust in Uwe rust, en ik ontwaak in vrede. 
 

Een hartelijke groet namens allen,  
 

M.J. Visser                  
  

P.S. Zaterdag D.V. treft u de vijfde brief voor de leerlingen in de mailbox, ter bezinning voor het begin van 

de volgende schoolweek. 
 


