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Beste ouders/verzorgers, 
 
Deze week twee Weekbrieven. Eén vandaag en één a.s. donderdag, zoals altijd. Soms zit de agenda 
te vol om de tijd te nemen om de Weekbrief te schrijven, vandaar deze uitgestelde editie.  
 
Om te beginnen, ik kan er trots op zijn om te zien hoe goed we 
samenwerken, intern en met u, om het onderwijs vorm te kunnen blijven 
geven. Hoewel letterlijk op afstand blijkt toch steeds weer dat we elkaar 
kunnen vinden als dat nodig is. Top! 
 
De twee groepen die in quarantaine waren komen langzaam maar zeker weer terug naar school. 
Ook hier in nauw overleg met collega’s en ouders. Het onderwijs zowel ‘live’ als online vormgeven 

vraagt veel inzet van de collega’s. (En dat geldt niet alleen voor deze twee groepen) 
Hybride-onderwijs wordt dit inmiddels genoemd. Complimenten allemaal! Het lijkt 
allemaal zo normaal maar geloof me dat is het niet. Dit blijft niet bij 8 uur per dag.  

 
Dinsdag 30 maart zijn de leerlingen vrij. Wij (team) gaan vanuit de 
school (of eigenlijk vanuit het eigen lokaal/kantoor) online een 
studiedag in. Alles Coronaproof.  
Onderwerp van die dag: wat is de stand van zaken van het onderwijs op 
dit moment en wat moet er gebeuren om de mogelijke achterstanden 
op divers gebied goed in beeld te krijgen. En vervolgens een plan te 
maken om weer stappen voor uit te kunnen gaan maken. Dat vraagt 
voor een ‘Pas op de plaats-‘ moment en -plan.  
 

Donderdag 1 april zal de Ouderraad een heerlijke Paasontbijt verzorgen 
voor alle leerlingen. Die dag zijn we allemaal om 14.00 uur uit. 

(Continurooster, lunch meenemen dus      ) 
 
En dan, daarna, een lang Paasweekend. Maar eerst nog een ‘gewone’ 
schoolweek!  
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Dinsdag 30 maart Studiedag team  -  leerlingen vrij 
Donderdag 1 april Paasontbijt – continurooster vanaf 14.00 uur iedereen vrij  
Vrijdag 2 april   Goede Vrijdag  -  leerlingen vrij  
Maandag 5 april      2e Paasdag  -  leerlingen vrij 
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Namens ons betrokken team wens ik u en jullie een goede week toe en tot de volgende Weekbrief 
op donderdag, 
 
Met vriendelijke groet,   Nanda Klaassen  
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