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Van het team
Afgelopen week hebt u namens het bestuur een brief ontvangen over het vervolg van de Corona
maatregelen. We begrijpen dat het verlengen van de scholensluiting enorm veel vraagt van uw tijd, inzet
en geduld. Maar als eerste willen we aangeven dat we trots zijn op het werk wat jullie de afgelopen week
met jullie kind(eren) verzet hebben. Wij zetten als team alles op alles om u hier zo goed mogelijk in te
ondersteunen, elke leerkracht zet zijn talenten en vaardigheden hier maximaal voor in en daar zijn we
ook trots op. We kijken op afstand zo goed mogelijk mee en zullen via chat, instructiefilmpjes,
videoafspraken etc. uw kind zo goed mogelijk proberen te helpen. Als u of uw kind ergens vast loopt,
aarzel dan ook niet om contact op te nemen met de leerkrachten, zo kunnen we snel op zoek naar
passende oplossingen voor u en uw kind.
We begrijpen dat u zich misschien zorgen maakt of u kind wel goed op zijn/haar niveau blijft. Op dit
moment bieden we vrijwel uitsluitend de leerstof aan die aansluit bij de doelen die getoetst worden door
het CITO. We blijven de resultaten in de gaten houden door zo mogelijk (digitale) toetsen af te nemen.
Zodra we weer beginnen met de reguliere lessen, brengen we verder in kaart wat het kind beheerst en
nemen we de stappen die nodig zijn om eventueel ontstane hiaten in de kennis op te vullen.

Welkom/jarigen
In maart waren Maas van Burgel en Abel Molenaar jarig. Jullie hebben er vast heel veel zin in, om op
school te beginnen, maar dat lukt nu helaas niet. We snappen dat dit best moeilijk en ook wel verdrietig is.
Daarom hebben jullie van ons een mooie kaart gekregen, om te laten zien dat we aan jullie denken.
Ook alle andere jarigen hebben van klasgenoten en van ons een kaartje gekregen. Het is fijn als we in een
tijd van zorgen, naar elkaar omzien en elkaar op deze manier een
onder de riem steken.

Agenda
Zoals u ziet is de agenda voor deze maand helemaal leeg. Alle geplande activiteiten (Eindtoets,
Verkeersexamen, Schoolfotograaf, Paasviering, excursies enz.) die vallen in de periode tot 28 april, zullen
helaas niet door kunnen gaan. Hoe het zal gaan met Schoolreis, Schoolkamp etc. zal afhangen van de
landelijke maatregelen die in de periode daarna worden genomen. We kunnen hier op dit moment nog niets
over zeggen.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie: 19-10-’20 t/m 23-10-’20
Kerstvakantie: 21-12-’20 t/m 01-01-’21
Voorjaarsvakantie: 22-02-’21 t/m 26-02-’21
Goede Vrijdag en Pasen: 02-04-’21 t/m 05-04-’21
Meivakantie: 26-04-’21 t/m 07-05-’21
Hemelvaart: 13-05-’21 t/m 14-05-’21
Pinksteren: 24-05-’21 t/m 24-05-’21
Zomervakantie: 19-07-’21 t/m 27-08-’21

Fancy Fair
We hebben deze week overleg gehad met het team en we hebben besloten om de Fancy Fair dit jaar niet
door te laten gaan en de plannen in de ijskast te zetten tot volgend schooljaar.
Op dit moment kunnen we niet verder met voorbereidingen en kunnen we van bedrijven geen sponsoring
verwachten. Bovendien hebben we al onze aandacht nodig voor de kinderen: nu, maar zeker ook als
straks de school weer gaat beginnen. Als laatste weten we niet of we 5 juni überhaupt al wel iets mogen
organiseren.
We willen alle ouders die tot nu toe mee hebben gewerkt, gedacht en hun bijdrage hebben geleverd,
bedanken voor hun inzet. We hopen volgend jaar weer een beroep op jullie te kunnen doen.

Pasen
Samen met uw kinderen Pasen vieren?
Dat kan met de online Paasviering van Kwintessens en Verus.
De viering wordt uitgezonden op donderdag 9 april om 9:30 uur
op de website www.kwintessens.nl/start en is daarna terug te
kijken op Youtube.

Brief Stichting Leergeld
Onderstaande brief ontvingen wij van Stichting Leergeld. Wilt u ook deze brief goed doorlezen en het ons als school
laten weten wanneer we iets voor u kunnen betekenen. Aarzel ook niet om zelf contact op te nemen met Stichting
Leergeld.
Giessen, 31 maart 2020
Geachte directie en leerkrachten,
We leven op dit moment in een zeer onzekere tijd. Het coronavirus heeft ons dagelijks leven volledig op zijn kop
gezet. Voor u op school is de situatie natuurlijk helemaal een onwerkelijke. Geen leerlingen in de klassen maar thuis
en toch wilt u met hart en ziel blijven werken om al het goede uit deze kinderen te halen. U hebt uw lesmethode op
een heel andere manier in moeten richten, u bent nu digitaal en op afstand bezig. Dat levert bij de meeste kinderen
thuis geen probleem op, maar helaas zijn er gezinnen, waar het bezit van een laptop niet een normaal gegeven is.
Minister Slob neemt samen met scholen en gemeenten maatregelen om kinderen in een kwetsbare omgeving extra
te ondersteunen, zie link hieronder.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/extra-ondersteuning-voor-kwetsbare-leerlingen
Toch zijn hiermee niet alle problemen opgelost. Deze Coronaviruscrisis zal voor meer ouders financiële problemen
tot gevolg hebben en daarom lijkt het ons zinvol, om Stichting Leergeld West-Brabant Oost weer onder uw aandacht
te brengen. Wij als LGWBO zetten ons in de gemeente Altena in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die
door financiële krapte thuis niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes bij bepaalde binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Wij vinden dat: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
Hoewel u als school op dit moment voor een gigantische taak staat, zouden wij u willen vragen, wanneer u
constateert dat kinderen niet mee kunnen doen door financiële omstandigheden thuis, u de ouders wijst op onze
Stichting en de mogelijkheid tot ondersteuning, die zij aan kunnen vragen via www.kindpakket.nl .
U alle kracht toewensend in de komende tijd en altijd bereid tot een nadere uitleg verblijf ik
Met vriendelijke groeten
Jan van Straten
Regiocoördinator

