NIEUWSBRIEF APRIL 2020

Beste ouders en verzorgers,
Schreef ik in de vorige nieuwsbrief het fijn te vinden dat er geen kinderen thuis waren
vanwege besmetting met het coronavirus in de voorjaarsvakantie…….toen besefte ik niet
dat we 2 weken na de voorjaarsvakantie allemaal thuis zouden moeten blijven van school…
Als ouders wordt er veel van u gevraagd, als thuisleerkracht! Uw gezin draaiend houden, de
was doen, het eten koken e.d. gaan gewoon door én in veel gevallen heeft u werk te doen
voor uw eigen werk(gever). Als team zijn we blij met uw inzet als thuisleerkracht en trots dat
de (meeste)leerlingen zo gestructureerd het dag- en week schema uitvoeren, dank u wel!
We missen elkaar, zeker nu we zo anders dan gewoonlijk aan deze week vóór Pasen
begonnen zijn. In deze tijd waar heel veel dingen stilstaan en we niet meer kunnen doen
waar we anders druk mee zijn, merk ik dat de Schepping wel doorgaat, je ziet het nieuwe
leven in de natuur, de bomen met hun volle knoppen, de jonge dieren inde wei of in de
sloot, als je er oog voor hebt en tijd voor neemt, is het prachtig je hier bewust van te zijn.
Nieuw leven is ook waar we met Pasen bij stilstaan, Jezus Christus is gestorven aan het
kruis(Goede Vrijdag). Hij wilde daarmee, alles wat ik verkeerd deed en doe, mijn schuld, op
Zich nemen. Hij stierf voor u, jullie en mij….maar Hij is niet alleen gestorven, Hij is ook
opgestaan uit de dood, dat vieren we met Pasen! Nieuw leven voor u, jullie en mij, ook in
deze dagen van eenzaamheid, gemis en soms angst of/als het virus bij ons komt. Hij zorgt
voor ons!

Een link met een lied over het Paasevangelie vindt u hieronder
https://www.youtube.com/watch?v=VyLUroK2zS4
Vanmiddag om 16.00 uur geven Marcel en Lydia Zimmer een (Paas)concert op hun
You Tube kanaal https://www.youtube.com/user/celmar777
Van een ouder kregen we een tip over een paasviering voor de leerlingen met het
thema ‘Wees niet bang’ deze viering is online beschikbaar coronaviering.nl
Mooi om met de kinderen te kijken nu het op school niet mogelijk is het Paasfeest
met elkaar te vieren.
Deze online paasviering wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk in
Nederland in samenwerking met scholen in Tilburg, Waalwijk en Sprang-Capelle en
pioniersplek Zin op school. De viering wordt gefilmd vanuit de Opstandingskerk in
Tilburg. Matthijs Vlaardingerbroek (verhalenverteller, poppenspeler en goochelaar),
Marcel Zimmer (liedjesschrijver en zanger) en dominee Otto Grevink werken mee
aan deze viering.
Als team wensen we u en jou Gods zegen deze Paasdagen: De Heer is waarlijk
opgestaan!
Thuiswerk komende weken
Onderstaande informatie is belangrijk om in de agenda te zetten
Het thuiswerk voor komende anderhalve week kan opgehaald - en evt. ingeleverd
worden op dinsdag 14 april tussen 9.00 uur en 12.00 uur
Donderdagmiddag 23 april leveren alle leerlingen de schoolboeken, schriften, ander
werk én evt. device in, tussen 12.00 uur en 15. 00 uur !
Ter info: Koningsspelen
Den Haag, maandag 16 maart 2020
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus gaan de Koningsspelen dit jaar niet
door. Vanuit de landelijke organisatie vinden wij het niet verantwoord of gepast om het sportieve
Oranjefeest te organiseren.
De organisatie van de Koningsspelen ligt primair bij de scholen zelf en daarom doen we een beroep op
jullie om de voorbereidende activiteiten uit te stellen tot volgend jaar.
Het besluit om de Koningsspelen dit jaar niet te organiseren is genomen in overleg met onze partners,
waaronder de ministeries VWS en OCW.
"Natuurlijk vinden we het ontzettend jammer, maar de volksgezondheid gaat boven alles. Voor alle
scholen, sportorganisaties, gemeenten en vrijwilligers die reeds gestart waren met de organisatie van
de Koningsspelen: heel veel dank voor jullie inzet. Dat waarderen wij enorm," aldus initiatiefnemer
Richard Krajicek.

