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EXTRA EDITIE 3 
 
Al weer 3 weken voorbij in deze bizarre tijd. Voor u is het thuis topsport. U moet alle ballen hooghouden en dat 
is niet eenvoudig. Bij diverse gezinnen zelfs heel moeilijk. Voor ons is het steeds aftasten hoeveel wij van u 
kunnen vragen. De ene ouder zit met de handen in het haar terwijl er ook ouders zijn die meer en meer vragen. 
En als je dan op afstand zit is het niet eenvoudig om snel te schakelen. Wij zien verschillen en doen ons uiterste 
best om dit in goede banen te leiden. 
Het is dan zo’n contrast als de overheid en wij zeggen “zorg ervoor dat het thuis veilig en ordelijk verloopt”, 
terwijl er ook gezegd wordt dat u schema’s moet maken zodat uw kind(eren) in ieder geval 2 tot 3 uur aan het 
werk gaan’. Het is niet eenvoudig allemaal. 
Daarom blijven wij zeggen: 
Heeft u vragen? Maakt u zich ongerust? Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan alstublieft contact op 
met de leerkracht van uw kind(eren). 
 
Wat was het fijn dat wij met de meeste kinderen contact gehad hebben. En dat er al veel Zoom meetingen zijn 
geweest. Dat deed ons heel goed. Wij hebben ook gemerkt dat het voor de kinderen heel fijn was om contact 
te hebben. 
 
Bijlage noodopvang: 
Inmiddels hebben de basisscholen, kinderopvang en gemeente elkaar gevonden in verband met de 
noodopvang van kinderen. Lees meer over de noodopvang in de bijlage. Daar kunt u ook lezen welke kinderen 
in aanmerking komen voor de noodopvang. U moet zich in dat geval melden bij Manon Beek: 
mbeek@toermalijn.net. Laat hierbij weten welk cruciaal beroep u heeft en wie de werkgever is.  
 
Volgende week, week 4: 
We gaan de vierde week in, vandaag is hiervoor door heel veel kinderen werk opgehaald. Via de leerkracht van 
uw kind(eren) ontvangt u hiervoor alle benodigde informatie. Aan de slag met nieuwe leerstof, aan de slag met 
instructiefilmpjes, verlengde instructie en vragenrondjes. Wij moeten ook met elkaar leren en ervaren hoe dit 
zal gaan, als er in de loop van de week wijzingen nodig zijn, dan hoort u dit vanzelf. 
Zijn er vragen en/of onduidelijkheden, laat het weten aan de leerkracht! 
 
De kinderen zullen hulp nodig hebben om het werk te maken, ze hebben iemand nodig om mee te kijken of het 
allemaal lukt. Wij verwachten dat u dit als ouders, zoveel als mogelijk is, doet. Lukt iets niet, laat het weten! 
Van de leerkrachten mag u verwachten dat zij er alles aan doen om vanaf een afstand het onderwijs zoveel als 
mogelijk is te begeleiden. De afgelopen weken is er heel veel werk verricht, ook vaak buiten 
werkdagen/werktijden. Omdat we met z’n allen overeind moeten blijven, zullen we vanaf nu beter gaan letten 
op de tijden. Als u dus ’s avonds een vraag stelt, wordt die vraag niet direct beantwoord. Niet alle leerkrachten 
zijn op alle dagen bereikbaar, we proberen zoveel als mogelijk onze normale werkdagen aan te houden. 
 
Sterkte allemaal en houd elkaar goed in de gaten! 
En …. wij blijven regelmatig een kaarsje aansteken voor degene die ziek zijn, hun naaste missen, zich zorgen 
maken, voor familie, kennissen, kinderen en ook voor mensen die wij niet kennen. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 
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