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Beste ouders, 

 

Het is een bijzondere tijd. Al ruim 2 weken zijn we ineens 
allemáál een beetje leerkracht geworden. Dit vraagt veel van 
jullie en ook veel van ons. Maar we doen het ontzettend goed 
met z’n allen en daar zijn wij hartstikke trots op! We zijn nieuwe 
wegen aan het ontdekken om deze nieuwe manier van werken 
zo soepel mogelijk te laten verlopen, en iedere keer leren wij er 
zelf ook weer een beetje meer van. 

Onze leerkrachten werken dagelijks vanuit huis om de leer-
lingen zo goed mogelijk te helpen. Zij maken dag- en weekta-
ken, zoeken bijpassende instructies of maken zelf passende in-
structies voor hun leerlingen en hebben contact met jullie en jul-
lie kinderen. We zien veel mooie voorbeelden van hardwerken-
de leerkrachten, kinderen en ouders, maar begrijpen ook dat er 
in deze tijden veel van jullie en jullie kinderen gevraagd wordt. 
We willen jullie bedanken voor de tijd en energie die jullie – mo-
gelijk naast je eigen baan – in het begeleiden van jullie kinderen 
bij zijn/haar schoolwerk steekt. We hopen dat we door het vol-
gen van de maatregelen van het kabinet kunnen bijdragen aan 
het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. 

Naar aanleiding van de persconferentie op 31 maart informeren 
wij jullie middels deze bijzondere Zonnewijzer over de conse-
quenties hiervan. 

De overheid heeft op 31 maart besloten om de huidige maatre-
gelen in de strijd tegen het coronavirus te verlengen. Dat bete-
kent dat onze school dicht blijft tot en met in ieder geval vrijdag 
8 mei. De meivakantie begint op maandag 27 april. Tot die tijd 
zullen wij onderwijs op afstand blijven verzorgen voor onze leer-
lingen.   

Tot en met 24 april zullen wij ook de noodopvang blijven bieden 
voor die kinderen die dat nodig hebben. De regels voor deze 
noodopvang worden echter aangescherpt en de opvang zal niet 
meer helemaal vanzelfsprekend zijn. Hoe dit precies werkt 
wordt in deze Zonnewijzer verder uitgelegd. 10 en 13 april zijn 
wij i.v.m. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten.  

Voor de rest  wensen wij jullie allemaal een hele gezonde en 
leerzame tijd toe en hopelijk zien wij elkaar allemaal weer op 11 
mei in goede gezondheid. 

 

Hartelijke groet, 

Margriet Biewenga & Ronald Voorhorst 

Om te onthouden 

 

Opvang op  

locatie Ravelijn: 

Ravelijn 382 

055-5058800 

direc-

tie@kbsdezonnewende.

nl  

 

Telefoonnummers: 

Ronald Voorhorst 

06-45566742 

r.voorhorst@kbsdezonn

ewende.nl 

Margriet Biewenga 

06-22579906 

m.biewenga@veluwseo

nderwijsgroep.nl 
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Noodopvang 
 
Wij voelen de verantwoordelijkheid om zo zorgvuldig mogelijk 
om te gaan met de gezondheid van leerlingen, ouders en leer-
krachten. Hoewel we begrijpen dat het voor jullie niet altijd ge-
makkelijk is, verzoeken we jullie toch dringend om indien moge-
lijk zelf opvang te regelen voor jullie kinderen. In verband met 
mogelijk besmettingsgevaar dat ontstaat als mensen samenko-
men, blijft het wenselijk dat er zo min mogelijk kinderen en leer-
krachten op school aanwezig zijn. Omdat we zien dat de vraag 
naar opvang groeit en we ook de aankomende periode veilig 
opvang willen verzorgen, moeten we de volgende uitgangspun-
ten strikter hanteren:  

 

• We verzorgen opvang voor kinderen van ouders die beide 
een vitaal beroep uitoefenen, mits hun kind geen gezond-
heidsklachten heeft. Deze ouders kunnen een schriftelijk 
verzoek indienen voor de opvang van hun kind op school. 
We hanteren daarbij de lijst van cruciale beroepen van de 
overheid en vragen ouders om een verklaring van hun 
werkgever. Als één ouder in een vitaal beroep werkt en 
het praktisch onmogelijk blijkt om opvang te regelen voor 
de kinderen, dan kan ook een schriftelijk verzoek in wor-
den gediend voor opvang bij de school. Schriftelijke ver-
zoeken kunnen worden gestuurd naar een van de locatie-
directeuren. Deze voorwaarde geldt voor alle kinderen die 
vanaf maandag moeten worden opgevangen. 

• Geef op tijd door bij de locatiedirecteuren wanneer we de-
ze kinderen op school kunnen verwachten, minimaal 2 
werkdagen van te voren, zodat wij de juiste opvang kun-
nen organiseren. 

• Wij vangen vanaf aanstaande maandag maximaal 7 kin-
deren op in 1 lokaal. 

• Er zijn maximaal 3 lokalen beschikbaar voor de opvang 
van leerlingen. 

• Kinderen mogen alleen naar school wanneer zij klachten-
vrij zijn en er niemand uit het gezin koorts heeft. 

 

Omdat we de opvangmogelijkheden voor kinderen van ouders 
met vitale beroepen willen blijven garanderen, zullen we deze 
richtlijnen strak gaan hanteren. We verzoeken ouders die hun 
kinderen op school brengen met klem om ook buiten school de 
richtlijnen van de overheid te volgen om zo het welzijn van an-
dere kinderen op school en onze leerkrachten          
te waarborgen.  

Noodopvang 

Doorgeven via: 

direc-

tie@kbsdezonnnewen

de.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
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De Digitale School 
 

In deze bijzondere tijd zijn we ontzettend blij met Snappet, om-
dat de kinderen op die manier al heel veel lessen digitaal kun-
nen maken en de leerkrachten kunnen de leerlingen zo goed 
volgen. In de afgelopen weken hebben we de nadruk gelegd op 
herhaling en automatisering, en in de komende periode zullen 
we daar ook instructies aan toevoegen. Jullie zullen vaker een 
instructiefilmpje toegestuurd krijgen, en wij zijn ook bezig om 
misschien nog andere digitale systemen in te richten voor het 
basisonderwijs. Met dit soort systemen kunnen leerkrachten 
o.a. videobellen met kinderen, zowel individueel als met de hele 
groep tegelijk, of zij kunnen lesstof op een makkelijkere manier 
delen met de kinderen. Zodra hier meer over bekend is horen 
jullie dit via de leerkrachten. 

Wij zijn ons ervan bewust dat jullie wellicht veel berichten van 
school op een dag krijgen, soms misschien teveel. We doen 
ons best om daar rekening mee te houden, en tegelijkertijd wil-
len we graag alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs geven. 
We willen jullie en de kinderen niet overvragen, maar we willen 
er ook voor zorgen dat er voldoende uitdaging wordt geboden 
voor wie daar behoefte aan heeft. Het zijn soms lastige afwe-
gingen, waar we onze weg zo goed mogelijk in proberen te vin-
den. Regelmatig hebben wij als collega’s met elkaar (digitaal) 
overleg over onze nieuwe manier van werken. Mochten jullie 
tegen zaken aanlopen, wil je dat dan met de leerkrachten be-
spreken? Zo kunnen we er in gezamenlijkheid een goed moge-
lijke werkwijze van maken.  

En blijf vooral ook goed kijken welke hoeveelheid werk en wel-
ke manier van werken past bij je eigen kind. We merken dat ie-
dereen heel graag leuke ideeën wil uitwisselen met elkaar, en 
dat is natuurlijk prima. Maar let goed op jezelf en je eigen kin-
deren, en laat je niet gek maken. Doe wat in je mogelijkheden 
ligt en dan doe je het thuis al heel erg goed! 

De leerkrachten gaan jullie op vaste momenten voorzien van 
informatie en proberen het mailverkeer richting jullie wat te min-
deren (waar dat mogelijk is). Ouders en kinderen hebben daar-
naast ook vragen aan de leerkracht, dat vinden we hartstikke 
goed en die beantwoorden wij maar al te graag. De leerkrach-
ten kunnen echter niet altijd direct of op de zelfde dag meer 
gaan reageren. Ook zij hebben te maken met een privé-situatie 
en ook van hen vragen wij de nodige flexibiliteit en inzet in deze 
tijd. Wij hopen op jullie begrip hiervoor! Dus om de werkdruk 
voor onze leerkrachten niet té hoog te laten oplopen, willen we 
jullie met klem vragen rekening te houden met de door hen ge-
communiceerde werktijden. 

Uiteraard houden we zo veel mogelijk rekening met alle niveaus 
van de kinderen, niet alleen nu maar ook wanneer zij weer te-
rug mogen naar school. Tegen die tijd hebben wij hier zeker de 
nodige aandacht voor, daar kunnen jullie op rekenen. 
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Geannuleerde activiteiten 
Normaal gesproken vertellen we trots in de Zonnewijzer over 
onze geplande activiteiten, maar dit keer kunnen we alleen be-
richten over activiteiten die helaas geen doorgang meer kunnen 
vinden. Tot 1 juni zijn alle activiteiten geannuleerd, omdat de 
veiligheid van iedereen voorop staat. Voor onze school gaat het 
dan om:  
 8 april, Open Dag 
 9 april, Paasviering 
 24 april, Koningsspelen 
 14 en 15 mei, Schoolreisjes 
 25-29 mei, Haps kamp 
 
De schoolreisjes hebben we opnieuw kunnen inplannen op 17 
en 18 september, en de huidige groepen 7 (dan groep 8) zullen 
dan ook meegaan op schoolreisje. 
 
 
Geen communicatie over (mogelijke) besmettingen 
We willen jullie graag informeren over ons besluit om vanuit 
school geen informatie te delen over (mogelijke) besmettingen 
van leerlingen en/of hun gezin met het coronavirus. Momenteel 
wordt niet iedereen, die mogelijk het coronavirus heeft, getest. 
Omdat het bij symptomen momenteel onduidelijk is of er wel of 
niet sprake is van het coronavirus, hebben we ervoor gekozen 
om deze informatie niet met jullie te delen. 
 
 

 
Berenjacht 
Wellicht hebben jullie in de wijk 
al wat beren achter de ramen 
gezien. Deze zijn onderdeel van 
een heel leuk initiatief om een 
kort wandelingetje buiten wat 
fijner te maken. De kaart waarop 
staat waar alle beren te vinden 
zijn vind je op deze site. 
 
 

 
Schaken 
Voor alle leerlingen die het leuk vinden om een schaak-
partijtje te spelen hebben we nu een leuk online pro-
gramma gevonden wat helemaal gratis is voor iedereen. 
In het instructiefilmpje zie je hoe het werkt. 
 
https://www.loom.com/share/
ad5c88770a37478e8e0980a76c0e7eb5  
 
Veel schaak plezier gewenst.  
Met vriendelijk groet, Xanthine Bruines-Gerritse  

Schoolreisjes 

 

17 en 18 september 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfprfDOGvJh4egpNyWO1qaULBRgYMo546fHcdeGhGp43RZ_Vg/viewform?fbclid=IwAR3wS8whtbUNRCO6VSGEdyboMyCwX4byYOMua9GSfE5cBmTCt4fMTg9c5lE
https://www.loom.com/share/ad5c88770a37478e8e0980a76c0e7eb5
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Schoolmaatschappelijk werk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimenz 

Brinklaan 268 

7311 JD Apeldoorn 

T 088 784 64 64 

E info@stimenz.nl 

I www.stimenz.nl 


