
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Na de mededeling van gisteravond over het langer sluiten van de scholen stuur ik u wederom een nieuwsbrief. 
Het was een mededeling die we al verwachten maar nu ook weer veel met zich mee brengt. Het betekent dat 
we nog langer het fysieke contact met de leerlingen moeten missen. Zowel voor de leerkrachten als voor de 
leerlingen (zoals we horen) is dat een gemis. In deze periode merken we hoe fijn het is dat we in Nederland 
onderwijs hebben. Ook van kinderen horen we dat ze school missen; waar eerst nog wel eens werd gezegd dat 
ze wel vrij willen is het nu toch veranderd.  
 
We merken ook dat door de hele crisis in Nederland bijna vergeten wordt dat het volgende week Goede 
Vrijdag en Pasen is. Een gebeurtenis van zoveel jaren geleden maar wel met heel veel impact. Op dit moment 
zijn mensen bang, er is angst. Er gaat een virus over de aarde en mensen sterven eraan. Jezus ging ook sterven. 
In Markus 14 vers 33 staat dat Hij zeer angstig begon te worden. Hij is ons in alles gelijk geworden, behalve de 
zonde. Juist het tegenovergestelde hiervan bewerkstelligde Hij. Hij stierf voor zondaren. Hij stierf om eeuwig 
leven te verwerven, om onze zonden te verzoenen. Wie hebben daar deel aan? Iedereen die zich aan Hem 
vastklampt. Hebt u/jij zich al vastgeklampt aan de Zaligmaker? Stel het niet uit! 
 
Opvang 
Doordat het nu langer gaat duren is het goed mogelijk dat u toch opvang nodig gaat krijgen voor uw kind(eren) 
omdat u werkt in een vitaal beroep. Mocht dit zo zijn dan wil ik u vragen om een mail te sturen naar 
c.vanmilligen@cnsputten.nl. Het liefst wel een paar dagen van te voren zodat we tijd hebben om opvang te 
regelen.  
Meer informatie over de opvang kan u lezen in de brief van het bestuur (die ook in dit social schools bericht 
gedeeld wordt). 
Wanneer kinderen naar de opvang gaan is het van belang dat zij hun werk voor thuisonderwijs meenemen 
naar school om het daar te maken. Bij de opvang wordt er verder geen instructie gegeven en gaat het op 
dezelfde wijze als thuis.  
De opvang vindt plaats in één van de kleuterlokalen. Gaat u hier gebruik van maken dan vragen we u om 
gebruik te maken van de kleuteringang.  
 
Bereikbaarheid leerkrachten 
Ook voor ons als leerkrachten is het een rare periode. Waar je eerst gewoon je werkdagen op school bent 
werk je nu vanuit huis. Dit heeft echter het grote gevaar dat we inmiddels bijna dag en nacht werken en ook in 
het weekend.  
Om te voorkomen dat dit gaat zorgen voor te veel druk bij de leerkrachten wil ik u vragen om bij vragen over 
het werk of andere niet dringende vragen tijdens schooltijden (08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 
15.00 uur) de leerkracht die normaal gesproken werkt op die dag te benaderen.  
In noodgevallen zijn we natuurlijk ook bereikbaar buiten deze tijden. Via de mail kan u natuurlijk wel reageren 
op de avond maar overdag zal er dan zo veel mogelijk gereageerd worden.  
We hopen op uw begrip in deze.  
 
Leerkrachten groep 1/2 
Zoals u weet is Herma Nijkamp begonnen met werken voor één dag en nam ze nog ouderschapsverlof op. 
Door de hele situatie hebben we besloten dat het ouderschapsverlof van Herma komt te vervallen en dit 
betekent dus dat Herma op dit moment op maandag, dinsdag en woensdag werkt.  
We hebben Inelies bedankt voor haar inzet de afgelopen tijd en het is nu allemaal heel raar gelopen. We 
hadden haar graag een rustigere periode gegeven maar dat is nu niet anders. We hopen dat zij mogelijk op een 
later moment het verlof alsnog kan invullen.  
 
Thuiswerk 
Ook de komende periode zal er weer thuis gewerkt moeten worden. We willen u er nu alvast op wijzen dat we 
voor vrijdag 10 april en maandag 13 april geen werk zullen opgeven in verband met het paasweekend.  
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Bereikbaarheid school/directie 
Wilt u mij bereiken in deze periode dan kan u het best mijn mobiele nummer bellen: 06-44695608, via social 
schools of via de mail c.vanmilligen@cnsputten.nl.  
Ik probeer zo snel mogelijk te reageren op een bericht.  
 
Voor nu wens ik u samen met uw kind(eren) nog een goede werkweek verder.  
 
Hartelijke groet, Colinda van Milligen 
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