
 

 

 

 

Goedendag, 

 

Er is een week voorbij, een week zonder leerlingen in ons gebouw. Een onderwijsinstelling zonder 

leerlingen is niet zoals het zou moeten zijn.  

Er gebeurt veel, in de wereld – in ons land – en op onze school. 

 

Via de mail en de website hebben wij geprobeerd u en onze leerlingen zo veel mogelijk mee te nemen 

in wat er speelt en hoe wij daar op school mee aan de slag zijn. 

Het is heel fijn om te merken dat onze berichten goed worden gevolgd en we zijn ook blij met uw 

hartverwarmende reacties, daardoor voelen wij ons echt gesteund. 

 

Maandag en dinsdag is er op school hard gewerkt om ‘onderwijs op afstand’ in de steigers te zetten 

met als resultaat dat we daar woensdag mee van start konden. 

Het verliep niet geheel vlekkeloos, maar al doende leren ook wij, dus we hebben al e.e.a. kunnen 

bijsturen en zullen dat waar nodig en mogelijk uiteraard blijven doen. 

 

De mentoren vervullen in dit alles een spilfunctie: zij verzorgen samen met de vakdocenten het 

lesprogramma voor de komende tijd. Via de mail en vaak ook telefonisch zijn zij goed bereikbaar voor 

allerlei vragen. Soms kunnen zij het antwoord niet geven of een eventueel probleem oplossen. 

Natuurlijk zorgen zij ervoor  dat de vraag of het probleem bij de juiste personen terecht komt. 

U zult begrijpen dat e.e.a. zeker in deze eerste dagen wat extra tijd vraagt.   

 

Blijft u alstublieft uw zoon of dochter aanmoedigen om toch vooral thuis aan de slag te gaan met de 

opdrachten voor school! Als we dat met elkaar volhouden, kunnen we als de situatie weer ten goede 

keert en de scholen weer open mogen, met zo min mogelijk achterstand het leerproces weer 

oppakken. 

Tips 

* Zorg voor een rustige, vaste werkplek waar uw zoon of dochter zich kan concentreren.  

* Verdeel de dag in ‘blokken’ – ook op school hebben we pauze en wordt er tussendoor van lokaal 

gewisseld 

* Even bewegen is ook fijn! 

* Probeer een ‘normaal dag/nacht’-ritme te behouden, dus niet lang uitslapen en ’s avonds laat naar 

bed 

 

Dan nog een herhaling van een belangrijke oproep: heeft uw zoon of dochter last van verschijnselen 

die worden genoemd in de richtlijnen van het RIVM en kan hij of zij niet thuis werken voor school, 

meldt u hem of haar dan ziek. 

Dat kan door een berichtje te sturen naar mevrouw van Duijvenbode, e-mail hsa@vhl.nl  

Voor ons ook heel belangrijk: verergeren de klachten, heeft u contact met de huisarts of wellicht de 

Corona-poli? Laat ons dat dan ook weten! 

Wordt uw zoon of dochter of één van uw andere gezinsleden in thuis-quarantaine gezet, vergeet u 

dan vooral niet om ook ons te informeren! 

 

Zo kunnen wij zicht houden op het ‘verloop’ van het virus op onze school, maar samen met andere 

scholen ook in de regio. 

Uiteraard worden gegevens alleen anoniem gedeeld! 

 

Het thema van ‘De Oase’ van deze week is ‘Dat krijg je terug’. 
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Het coronavirus veroorzaakt veel nare situaties en moeilijke vraagstukken, maar er ontstaan ook heel 

veel mooie initiatieven. 

Wij zijn er van overtuigd dat we alle energie die we met elkaar inzetten om er voor te zorgen dat het 

leerproces doorgang kan vinden én dat we nog meer dan anders aandacht hebben voor elkaar, 

‘terug zullen krijgen’, dat we hier sterker uit zullen komen.  

Op weg naar het Paasfeest, het feest van een nieuw begin, een nieuwe kans, is dat iets waar we ons 

aan vast mogen houden. 

 

Met een hartelijke groet, 

namens het gehele team, 

 

E. Pruijn-Oudshoorn, directeur 

 

 


