
 

 
Nieuwsbrief 09 - 19 maart 2020 

 

Algemeen 

Martin Luther King zei ooit: “Als je vertrouwen        

hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de           

eerste stap te zetten.” Wie had een paar weken         

terug kunnen bedenken dat dit citaat nu zo        

passend is voor de situatie waar we in zitten.         

Afgelopen week zijn we in één dag overgegaan op         

thuisonderwijs. We hebben de eerste stap gezet       

om dit op een goede manier vorm te geven.         

Echter, de hele trap, alle problemen waar wij        

tegenaan zullen lopen, zien wij nog niet. De        

plannen zijn de afgelopen dagen voortdurend      

bijgesteld. Uiteindelijk is het volgens mij heel aardig gelukt om het thuisonderwijs            

vorm te geven. Daarbij is hulp van ouders/verzorgers belangrijk. De kinderen hebben            

hulp nodig van iemand die hen vooruit kan helpen. Normaal doen we dat op school, nu                

op afstand, met meer hulp van ouders/verzorgers. Dank daarvoor. 

Zitten de leerkrachten nu te duimdraaien? Zeker niet, ze zijn druk bezig om het              

thuisonderwijs goed vorm te geven. Zoveel mogelijk contact te houden met de            

kinderen en hun ontwikkeling te volgen. Dat doen zij zoveel als mogelijk vanuit huis,              

mogelijk dankzij de moderne techniek. 

 

Trefwoord (levensbeschouwing) 

Week 12 en 13 (16 t/m 27 maart): Verbinden 

Inhoud: Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een 

samenleving. Kinderen hier en kinderen daar. Jong en oud. Arm en rijk. 

Bijbel: Twee wilde mannen (Matteüs 8, 28-34); Jezus en de schriftgeleerden 

(Matteüs 9, 1-8); Uitgenodigd worden (Matteüs 11, 1-30). 

 

Week 14 t/m 16 (30 maart t/m 17 april): Volgen 

Inhoud: Mensen volgen en navolgen. In hun doen en hun denken, in hun 

keuzes en levenswaarden. 

Bijbel: Twee blinden (Matteüs 20, 29-34); Intocht Jeruzalem (Johannes 12, 

12-16); Laatste avondmaal (Johannes 13); Gevangengenomen (Johannes 18 

en 19); Paasmorgen (Johannes 20); 

Petrus volgt Jezus (Johannes 21, 1-25). 

 

Week 17 t/m 19 (20 april t/m 8 mei) Stilstaan 

Inhoud: Stilstaan bij bijzondere dagen, gebeurtenissen en mensen. Gedenken in feesten, 

verhalen en rituelen. 

Bijbel: De herinnering aan Jeruzalem (Psalm 137, Psalm 126, Psalm 150). 
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Corona-crisis 

Afgelopen week zijn we begonnen met thuisonderwijs. Mocht uw zoon/dochter het           

thuiswerk niet kunnen maken als gevolg van ziekte, wilt u dan een ziekmelding             

aanmaken in Social Schools. De leerkracht kan dan zien waarom het werk niet is              

gemaakt. 

 

Woensdag 25 maart staat er een ophaalmoment gepland. Voor sommige groepen is het             

handig om nog wat (actueel) lesmateriaal aan te bieden. De vorige keer verliep het              

ophalen heel geleidelijk, daarom ook dit keer tussen 12:00 en 14:00 uur. Mocht het              

nodig zijn lesmateriaal op te halen dan wordt u daarover geïnformeerd door de             

groepsleerkracht. 

 

Centrale Eindtoets PO (groep 8) 

Via het College voor Toetsen en Examens ontvingen wij onderstaand bericht: 

 

Geachte heer, mevrouw, 

  

Vandaag heeft minister Slob het besluit genomen dat de eindtoets in 2020 niet wordt 

afgenomen. Van al het onderwijspersoneel wordt nu veel gevraagd. U vangt kinderen 

van ouders met vitale beroepen op en organiseert onderwijs op afstand voor de 

kinderen die thuis zitten. De minister waardeert enorm hoe het onderwijsveld zich nu 

voor de leerlingen inspant. 

 

Doordat de Centrale Eindtoets dit jaar niet doorgaat, worden de schooladviezen die u 

aan uw leerlingen hebben gegeven definitief. Op basis van deze adviezen starten 

leerlingen op de middelbare school. 

 

… 

 

Met vriendelijke groet, 

Marcel Claessens 

Sectormanager PO 

College voor Toetsen en Examens 

 

Omdat dit nieuws ook al gedeeld is via de media hebben wij niet alle ouders persoonlijk                

een bericht gestuurd. Heeft u vragen over het advies, maar gerust met de leerkracht. 

 

 

Tevredenheidspeilingen 

De scholen van Stichting Delta De Bilt, waaronder ook onze school valt, ontwikkelen zich              

continu. Hierbij vinden we het heel belangrijk om ook uw mening te weten en vragen u                

om mee te werken aan de tevredenheidspeiling 2020. We maken hiervoor gebruik van             

gestandaardiseerde vragenlijsten in het programma Parnassys-WMK (onderdeel van het         

kwaliteitssysteem van Stichting Delta De Bilt). 

 

Per gezin ontvangt u binnenkort een mailbericht op het bij ons bekende adres met              

inloggegevens naar de vragenlijst. U wordt verzocht om per gezin één vragenlijst in te              

vullen. De ingevulde vragenlijsten worden automatisch verwerkt. Dit levert vervolgens          

een rapport op. We gebruiken het rapport mede voor het bepalen van het schoolbeleid in               

de komende jaren. Het levert ook managementinformatie op voor de          

directeur-bestuurder van Stichting Delta De Bilt. Verder halen we uit het rapport een             

selectie van de informatie die ook voor u als ouders interessant kan zijn. Daarover zullen               

we u informeren. 
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Als de scholen weer open gaan vragen we ook aan de kinderen in de groepen 5 t/m 8 om                   

vragenlijsten in te vullen. Deze informatie wordt eveneens in het rapport verwerkt.  

 

Meer info volgt. 

 

 

 

Vragen, opmerkingen, suggesties 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties,      

blijf er niet mee rondlopen. Wij vinden het        

belangrijk dat wij samen met de ouders op één         

lijn zitten, alleen dan is er ruimte voor de         

kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. 

 

Er is dagelijks iemand van de directie of interne         

begeleiding aanwezig om u te woord te staan,        

maar u kunt natuurlijk ook bij de leerkracht(en)        

van uw kind(eren) terecht. 

 

 

In verband met de corona-crisis graag contact via mail. 

Er zijn dagelijks mensen in de school, zij zijn echter veelal bezig met het opnemen van                

lessen voor de kinderen en zitten geregeld in een conference call. De telefoon zal daarom               

niet altijd worden opgenomen. 
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