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EXTRA EDITIE 4 
 
Een paar keer per week stellen wij elkaar de vraag of alle kinderen in beeld zijn. We zijn geschrokken van de 
berichten in de media dat wel 7000 basisschoolkinderen ‘zoek’ zijn. Dat er geen contact is. Dat is zorgwekkend. 
Wij hebben gelukkig alle kinderen in beeld. Bij bijna alle gezinnen is regelmatig contact met de leerkracht. Over 
een enkel gezin maken wij ons zorgen omdat de contacten niet makkelijk verlopen. Dat heeft onze aandacht. 
 
Met enige regelmaat vinden contacten plaats middels Zoom. Zoom zorgt bijna dagelijks voor een update van 
het programma. Inmiddels is er een security icoon toegevoegd waarbij wij (de host) de chatfunctie en vooral 
ook de sharefunctie kunnen uitzetten. Wij gebruiken Zoom vooral voor het geven van instructies en om even 
contact te hebben met de kinderen. Privacygevoelige informatie wordt niet gedeeld via Zoom. 
 
Volgende week, week 5: 
We gaan de komende week alweer de 5e week in, hopelijk hebben de kinderen fijn kunnen werken en leren 
deze week. Een gaan we volgende week weer een goede week in. 
We blijven het zeggen: als er vragen, zorgen of onduidelijkheden zijn, neem contact op met de leerkracht! 
 
We houden alle berichtgevingen vanuit Den Haag nauwlettend in de gaten. Mochten er nieuwe ontwikkelingen 
zijn die van invloed zijn op onze school, dan informeren wij u daar z.s.m. over. 
 
Sterkte allemaal en houd elkaar goed in de gaten! 
 
We wensen u ondanks alles fijne Paasdagen toe en ‘zien’ de kinderen na volgende week maandag graag weer 
terug. 
 
Iedereen is weleens bang, bang voor het gevaar 
Bang om alleen te zijn omdat je denkt dat je wordt 
vergeten. 
Bang omdat je gelooft, dat niemand je ziet staan. 
 
Wij bidden voor de mensen die zich eenzaam voelen 
Die alles alleen moeten doen en dat moeilijk vinden 
Die graag hun verhaal eens aan iemand willen vertellen 
 
Laten we elkaar niet vergeten 
Geef ons mensen die omzien naar elkaar 

 

 

 
Een heel goed Paasweekend! 
 
Met vriendelijk groet, 
namens het team van Toermalijn, 
Manon Beek 
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