
Beste ouders, 

Nu we hopelijk allemaal van de eerste ‘schrik’ zijn bekomen, beginnen wij ons te beseffen wat wij in een 

onwerkelijke en ongekende situatie zijn gekomen. Een situatie waarin ieder van ons op school en thuis moet 

gaan zoeken naar een nieuw ritme en evenwicht.  

Het mooie is wel dat wij het met elkaar doen. Binnen onze stichting wordt veel gezamenlijk besproken en 

gedeeld. Binnen het team van de Sint Joris zo mogelijk nog meer. Er heerst een bijzonder goede en krachtige 

sfeer om dit samen met elkaar voor elkaar te krijgen.  

Wij merken dat ook aan de reacties van u, de positieve complimenten en uitingen van waardering. Onze 

hartelijke dank daarvoor.  

Deze waardering hebben wij vanuit onze kant ook voor u. Het is vast en zeker een hele uitdaging om je eigen 

(thuis) werk, eventueel mantelzorg of opvang van andermans kinderen te combineren met de zorg en thuis 

educatie van je eigen kind(eren).  Een flinke klus. 

Wij willen u heel duidelijk laten weten dat onze thuisprogramma’s zijn bedoeld om de kinderen structuur te 

bieden en hun ontwikkeling niet te laten stilvallen. Ze zijn uiteraard niet bedoeld om u extra stress te geven of 

om u, na uw werkdag, alleen nog schoolwerk te laten doen met uw kind(eren)  en geen tijd meer te hebben  

om samen te genieten en vooral ook samen te praten over de dag en de situatie. Dat is namelijk voor de 

kinderen op dit moment ook heel belangrijk.  

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat u doet wat binnen uw eigen (thuis) situatie mogelijk is. Heeft u 

vragen of zorgen, laat het ons dan even weten. Voor ons is het ook een nieuwe situatie en uw vragen kunnen 

ons helpen om het beter/duidelijker te doen. 

Inmiddels is de schooltelefoon gekoppeld aan de mobiele telefoon van Saskia Tissen (directeur) om onze 

bereikbaarheid te vergroten.  

Hieronder weer een update van enkele aandachtspunten: 

• Kinderen die naar de schoolopvang komen nemen hun boeken en materialen voor die dag mee naar 

school en hun lunchpakketje. Appels en wat te drinken zijn op school aanwezig. Zij lunchen met één 

van onze fantastische tussenschoolse opvang mensen, die gewoon doorgaan en ons daarmee ook 

super ondersteunen. 

 

• De themaweek dit jaar zal komen te vervallen en zullen reguliere lesdagen worden, zodat opgelopen 

onderwijsachterstanden ten opzichte van ons normale programma kunnen worden ingelopen. 

 

• Vandaag heeft minister Slob laten weten dat de Centrale eindtoets niet zal worden afgenomen dit 

jaar. Voor geen van onze groep 8 kinderen heeft dit consequenties voor het advies en het 

vervolgonderwijs. Het huiswerk voor groep 8 zal hierdoor voor volgende week er anders uit komen 

zien. 

 

• Inmiddels is ook de intensievere begeleiding van kinderen met extra ondersteuning bij ons op school 

op gang aan het komen. Indien u hier vragen over heeft, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw 

kind. Graag per mail. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Sint Joris 



 

 

  

  


