
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
De eerste maand van het jaar zit er al weer bijna op. Een maand waarvan we hadden gehoopt dat 
we deze in ieder geval deels op school zouden doorbrengen maar helaas bleven de scholen nog 
gesloten. Het is nu weer spannend hoe het zal gaan; wij als team hopen echt dat we weer open 
mogen op 8 februari!  
We zien gelukkig dat het in de meeste gezinnen goed gaat met het thuisonderwijs maar zien ook 
zorg. We willen ook langs deze weg iedereen veel kracht en wijsheid toewensen in het 
thuisonderwijs. Iedereen die nu vanwege ziekte thuis zit wensen we veel sterkte toe.  
In deze nieuwsbrief staan met name wat algemene berichten; dit is geen aparte nieuwsbrief rondom 
corona hoewel we er wel iets over schrijven.  
 
Kinderopvang 
Sinds ik werk bij de PWA heb ik al een aantal keer de vraag gekregen of wij ook kinderopvang 
bieden. Dit doen wij op dit moment niet.  
Omdat deze vraag nu meerdere keren is gekomen en ik erg benieuwd ben of er inderdaad een vraag 
naar is wil ik u vragen om onderstaande link aan te klikken en de vragen te beantwoorden. Het 
betreft een peiling; dit wil dus niet zeggen dat we ook daadwerkelijk kinderopvang gaan bieden. Wel 
zal ik een terugkoppeling geven van de peiling en of er een vervolg aan wordt gegeven. Wanneer de 
vraag naar kinderopvang groot is zullen we sowieso met de gemeente gaan overleggen om te kijken 
wat de mogelijkheden zijn.  
Wilt u daarom allemaal (ook als u zeker weten geen gebruik wilt gaan maken van kinderopvang) het 
formulier invullen wat bereikbaar is via onderstaande link? 
 
Voor het formulier: klik hier 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Inmiddels zijn er veel aanmeldingen binnen gekomen. Hartelijk bedankt. Zodra de scholen weer 
open gaan hoop ik contact met u op te nemen. Wordt uw kind het volgende schooljaar vier en is 
deze nog niet aangemeld, wilt u dan een mail sturen naar c.vanmilligen@cnsputten.nl? Alvast 
bedankt.  
 
5 en 8 februari 
Op onze jaarplanning waren dit studiedagen voor het team en dus vrije dagen voor de kinderen. In 
de vorige nieuwsbrief (corona) heb ik al aangegeven dat wij hier anders mee omgaan.  
Voor nu hebben we afgesproken dat 5 februari een vrije dag is voor de kinderen. Op deze dag 
hoeven de kinderen geen huiswerk te maken en wordt er ook geen huiswerk gegeven.  
Op 8 februari wordt er gewoon les gegeven. We hopen dat we dan weer open mogen en dat het 
dus op school zal zijn; zo niet dan zullen er gewoon online lessen zijn.  
Volgende week hoop ik hierover meer te kunnen melden.  
 
Nieuwe leerlingen 
Na de kerstvakantie zijn een paar kinderen in groep 1 gestart. Hun start is natuurlijk heel anders; een 
eerste schooldag is nog niet geweest. We hopen dat dat snel kan. Ik noem hier al wel vast de 
kinderen die mochten starten in de achterliggende maand.  
Dit zijn Mats Ploeg en Melissa Nowak. We hopen jullie snel te zien op school.  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Bmh6b8xwd0CU1-VL1lFvWsLY-bbTpTdAs-VmThcTLSFUQ0lQU0o3RzAzVjdITUtUME8zNVZIRUVDMi4u
mailto:c.vanmilligen@cnsputten.nl


 

Zendingsgeld nieuw doel 
In december, januari, februari en maart sparen we zendingsgeld voor ons sponsorkind Joanel uit 
Haïti. Zo kan Joanel elke dag naar school.  
Zodra we weer naar school gaan hopen we dat iedereen zijn steentje bijdraagt.  
 
Geboren 
Op 16 december is er een zoon en broertje geboren bij de familie Eland. Ze hebben hem de naam 
Joshua gegeven. Joshua is het broertje van Jayden (1) en Yaïra. Van harte gefeliciteerd en Gods 
zegen toegewenst in de opvoeding. 
Hieronder het geboortekaartje; door de gouden letters is het wat minder goed te lezen.  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Achterstanden? Of niet? 

U heeft vast meegekregen dat er in de media enorm veel wordt gesproken over achterstanden die 

kinderen nu oplopen. Wij hebben hier als team (en met ons veel meer anderen) veel moeite mee. Ik 

kreeg een column doorgestuurd waarin de volgende passage staat:  

 

Doordat we het steeds over ‘achterstanden’ hebben, gebeurt er volgens mij juist dát wat we niet 

willen: ouders worden onzeker. Zij werken zich een slag in de rondte om hun baan te behouden of 

hun bedrijf draaiende te houden én helpen tegelijkertijd zo goed mogelijk hun kinderen bij hun 

schoolwerk. Maar er wordt gesproken over achterstanden. Doe ik het dan niet goed? 

Het zijn niet alleen de ouders, want ook leerkrachten worden onzeker. Ook zij werken knetterhard om 

hun groep op een zo uitdagend en creatief mogelijke manier les te geven – en daarnaast individuele 

begeleiding te bieden aan de kinderen die het zo hard nodig hebben. Om ook hun eigen kinderen nog 

eens te begeleiden. Doen wij het dan niet goed genoeg? 

En dan misschien wel de belangrijkste groep: kinderen. Ook kinderen worden onzeker. Zij horen en 

lezen vaak dat er achterstanden zijn. Ben ik niet goed genoeg en hard genoeg aan het werk? 

 

Dit kan toch niet de bedoeling zijn!? Dit is volgens mij het aller aller allerlaatste wat nu moet 

gebeuren. We moeten ons juist zelfverzekerd voelen. 

 

Lieve ouders, jullie doen het geweldig! Je doet alles wat je kunt en wij zijn blij met jullie. Wat jullie 

doen om ‘onze’ kinderen te helpen is super! 

 

Lieve collega’s, wauw!!! Hoe jullie weer zo snel alles uit de kast hebben getrokken om jullie kinderen 

te enthousiasmeren, leren en laten ontwikkelen.  

 

En lieve, dappere kinderen, wat werken jullie hard. En wat is het dom dat we jullie niet kunnen 

knuffelen. Blijf blij, het gaat weer over. En laat die grote mensen maar lekker kletsen over 

achterstanden. Zolang we weten dat het niet waar is, hebben we alleen maar een ongelofelijke 

voorsprong. 

 

Helpt u mee om niet te spreken over achterstanden maar juist vooruit te kijken en kinderen helpen 

om vooruit te komen met al hun gaven en talenten? 

 

Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team een goed weekend toe te 
wensen.   
 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 
 
 


