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Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

 

Gisteren is door de overheid het ingrijpende besluit genomen om alle scholen te sluiten tot D.V. 6 april. 

De steeds toenemende aantallen Corona-besmettingen heeft de overheid hiertoe doen besluiten. 

 

De kinderen blijven dus vanaf vandaag drie weken thuis. Een aangrijpend lange tijd. 

 

Mocht er in uw situatie sprake zijn van noodzakelijke opvang van uw kind, vanwege het werk in ‘vitale 

beroepen’ zoals o.a. de zorg, dan kunt u vandaag uw kind(eren) wel naar school brengen. We zullen deze 

dag zorgdragen voor de opvang.  

Als dit voor de komende weken (t/m 6 april) ook van toepassing is, dan vragen we u om dit te melden aan 

de directeur. We stemmen dan af op welke wijze we elkaar van dienst kunnen zijn. 

 

Als school willen we deze morgen met elkaar bespreken op welke wijze de kinderen toch verder aan de 

slag kunnen met hun schooltaken. U ontvangt in de loop van deze dag een mail via de leerkracht van uw 

kind(eren). 

In deze mail zal, naast gemaakte keuzes rondom thuiswerk, ook meer informatie staan over onder andere 

de bereikbaarheid van de school, de leerkrachten en het andere personeel. 

 

Fijn als u in de komende uren de mail in de gaten houdt. 

 

Wij hopen deze morgen onze weekopening te beginnen met Gods Woord uit Psalm 91 en gebed. 

Aansluitend lezen we onderstaande fragmenten uit een Biddagpreek (gehouden in 1721) van ds. B. 

Smytegelt. 

 

“Een ziekte. Er moet iemand zijn die haar zend. Een pijl heeft iemand die haar schiet; het zwaard moet 

een hand hebben die hem vasthoudt. En vragen dan de mensen wie de zender van deze pijl is? U zult 

uiteindelijk moeten zeggen: het is de Hand Gods. Is God verbolgen geweest tegen de beesten? Ach nee, 

wat hebben die gedaan? Het is om de zonden van de mensen. 

U zult zeggen: Hebt u in Gods Woord wel de zonden gevonden waarom God ons deze ziekte zendt? Ja, 

dat hebben wij gevonden! Vinden wij niet al deze zonden onder ons die deze ziekte verwekken? 

Atheïsterij, lastering van Gods Naam, misbruik van de zegelen van het verbond, hoogmoed, afgoderij, 

onkuisheid? Laten wij ons onderzoeken. Zijn wij niet onverbeterd gebleven onder zegeningen en slagen? 

Blijven wij niet onbekeerd? Hoe verschrikkelijk zal dat wezen! Dan, als de ziekte er is, dan staat al het werk 

stil; dan zit men met gesloten deuren; dan is de verwarring groot; dan zegt men: die is ziek en die is 

gestorven; dan eet en drinkt men met zorg en haalt adem met zorg in; daar treuren de kinderen Sions, de 

deuren van Gods huis zijn gesloten. 

Geliefden, Belijdt uw zonden, toon droefheid over uw zonden, schaam, verootmoedig en veroordeel u 

tegenover God.” 

 

Aan deze oproep hoeven we verder niet aan toe te voegen! 

De Heere beware ons voor besmetting met het virus en geve ons de enige Schuilplaats zoals verwoordt in 

Psalm 91. 

 

Voortgangsbericht Corona-virus (4) 



 

 

Een meelevende groet namens allen aan u en de kinderen, 

 

Namens het schoolbestuur: 

 

A. van Zijverden (voorzitter) 

P.F.J. Verweij (secretaris) 

 

Namens het managementteam: 

 

M.J. Visser 

A. van Harten 

J.P. Kole 

F.W. Roos 


