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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is vandaag Goede Vrijdag. De kinderen hebben vandaag geen les, evenals 
maandag, maar we vinden het wel mooi om een suggestie mee te geven voor deze 
bijzondere dag/dagen, zeker nu de kinderen niet naar de kerk kunnen gaan.  
 
Dit nieuw bijbelrooster met liedsuggesties voor komende week staat inmiddels ook 
op onze website. Daarnaast reikt Verus, de koepelorganisatie van christelijke 
basisscholen, op www.verus.nl een Paasviering aan gepresenteerd door Elbert Smelt 
& Rinke Verkerk, om samen met de kinderen te bekijken:  
 
Bekijk hier de Paasviering 
 
Voor het weekend begint, wil ik jullie als ouders ook namens het team van harte 
bedanken voor jullie enorme inzet de afgelopen weken. En ook voor de lieve 
berichtjes en attenties die we van jullie krijgen. Gisteren ontvingen we ook een mooi 
(maar anoniem) bedankje in de vorm van bloemetjes en een mooie Paasboodschap. 
Hartverwarmend!  
 
Het is niet alleen voor leerkrachten heel fijn een lang weekend te hebben, we 

merken dat ook veel ouders er wel aan toe zijn      . Daarom een hele Goede Vrijdag 
gewenst en een mooi paasfeest samen met de kinderen. Dat het ook echt een feest* 
mag zijn!  
 
De Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team,  
Antoinette Heijink 
 
 

 
Wij vieren feest!  - vier en zing je mee? 
 

https://www.gbsdewierde.nl/wp-content/uploads/2020/04/bijbelrooster-14-17-april.pdf
http://www.verus.nl/
Elbert%20Smelt%20&%20Rinke%20Verkerk
https://youtu.be/7n3AdGXVldI


 

 
 
Hoe gaat het onderwijs verder in de 1,5-meter samenleving? 
We moeten gaan wennen aan het nieuwe normaal, de 1,5 meter-samenleving. Dat was de 
boodschap van premier Rutte tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag. En scholen 
moeten na gaan denken over hoe ze les willen geven als de maatregelen iets versoepeld 
kunnen worden, maar de richtlijnen van het RIVM waarschijnlijk nog wel van kracht blijven.  
In de week voor de meivakantie moet duidelijk worden hoe we in de periode na de 
meivakantie verder gaan. Om hier een goed plan voor uit te kunnen werken, hopen we voor 
die tijd nog met een peiling/enquête te komen om zo goed als mogelijk aan te sluiten bij 
wat kinderen, ouders en leerkrachten nodig hebben in deze tijd.  
 
Kanjerspellen  
De stichting Kanjertraining maakt voor iedere week een thuispakket met allerlei leuke 
opdrachten en spellen om samen te doen. Heb je ze al bekeken? Het pakket van deze week 
staat inmiddels ook op onze website.  
 
Als het even niet gaat, denken we graag mee… 
Er kunnen heel veel redenen zijn waarom het thuisonderwijs even niet gaat. Daar hebben 
we heel veel begrip voor. Het laatste wat we willen is dat kinderen en ouders op hun 
tandvlees lopen. Merk je dat het even niet gaat met je kind, bespreek het gewoon even met 
leerkracht. Is er iets in de thuissituatie waardoor het even niet lukt (dat kan bijvoorbeeld ook 
een verhuizing zijn) dan is het ook goed om hier even contact over te hebben. We denken 
graag mee. Het kan soms al enorm helpen als je kind even op school terecht kan. Jacqueline 
van der Veen (j.vanderveen@gbsdewierde.nl) en ik zijn beschikbaar.  
 
Beperkingen van thuisonderwijs 
Na enkele weken thuisonderwijs kunnen we er niet omheen: er is digitaal heel veel mogelijk, 
maar thuisonderwijs heeft ook zijn beperkingen. Dat merk je af en toe als je veel gebruik 
maakt van korte of lange tekstberichtjes. Die kunnen best snel je irritatie opwekken. Niet 
raar als je bedenkt dat 90 procent van de ‘normale’ communicatie non-verbaal is. Dit deel 
mis je als je met elkaar via Parro-tekstberichtjes of mailtjes communiceert. Die 90 procent 
die je mist, vul je zelf vaak onbewust aan. Met aannames over de ander en diens 
motieven/bedoeling. Hoe je berichtjes leest is ook afhankelijk is van je eigen stemming en 
incasseringsvermogen op dat moment. Als je zorgen hebt over grote zaken als gezondheid 
van familieleden of financiën of het heel druk hebt met bijvoorbeeld thuiswerken dan kan 
een klein berichtje van een ander die iets van je wil je zo in het verkeerde keelgat schieten. 
Een tip voor ons allemaal: als je frustratie voelt bij berichtjes die je ontvangt is het goed om 
niet direct te reageren, maar even te checken of bovenstaande het geval kan zijn. Wacht 
even en bel de ander op een rustig moment gewoon even op om te checken of je het bericht 
goed hebt ‘gelezen’. Je hebt dan meer ‘beeld en geluid’. Stel je open de vraag wat de 
bedoeling van de ander is, dan zul je merken dat de ruis op de lijn vaak snel weggenomen is. 
Gelukkig loopt de communicatie over het geheel genomen volgens mij goed, maar er valt 

voor ons allemaal altijd wat te leren      .  
 
Bereikbaarheid 
De komende week is de school van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur 
telefonisch bereikbaar. Voor technische problemen is iemand van het kernteam 
beschikbaar. Heb je vragen over de lesstof in de groep, stuur dan een berichtje naar de 
leerkracht via Parro. Overige zaken kun je mailen naar: info@gbsdewierde.nl. Op de website 
www.gbsdewierde.nl vind je een 06-nummer voor noodgevallen. 

https://www.gbsdewierde.nl/wp-content/uploads/2020/04/3159_Kanjer_thuispakket_4.pdf
mailto:j.vanderveen@gbsdewierde.nl
mailto:info@gbsdewierde.nl
http://www.gbsdewierde.nl/

