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Algemeen 

Dat wij als team de kinderen missen is wel duidelijk. Middels het filmpje dat u in de link kunt vinden  
ziet u een boodschap van het team aan alle kinderen en ouders van de Christoffel! U kunt het filmpje 
bekijken door de link te openen, het wachtwoord çhristoffel in te vullen en op submit te drukken. 
Veel kijkplezier! 
 

Verdiepen thuisonderwijs 

Bijeenkomsten Teams 
Sinds deze week zijn de leerkrachten van groep 1 t/m 8 enthousiast aan de slag gegaan met het 
videobellen. Gelukkig zien we dat veel kinderen en ouders gehoor geven aan de uitnodigingen die ze 
ontvangen om deel te nemen aan een Teamsmeeting. De techniek biedt hierin een helpende hand 
echter komen er soms ook opstartproblemen om de hoek kijken. Dit is begrijpelijk. Geef niet op en 
schroom niet om ons om hulp te vragen door rechtstreeks een mail te sturen naar de leerkracht(en) 
van uw kind. Aan de ouders van groep 1-2 de vraag om contact op te nemen met de leerkracht via de 
mail als u aan het eind van de week nog geen mail heeft gehad met een uitnodiging om deel te 
nemen aan een meeting. Het kan zijn dat het mailadres dat wij in ons bezit hebben niet klopt.  
 
We merken dat het videobellen middels Teams door de leerkrachten en kinderen als zeer positief 
wordt ervaren. Het is erg fijn om elkaar weer even te ‘zien’ al is het van een afstand. Teams heeft ook 
een chatfunctie die gebruikt kan worden tijdens het videobellen. De leerkracht kan dit bijvoorbeeld 
inzetten om te inventariseren wie er vragen heeft of op he antwoord op een vraag te laten geven. 
Soms merken we dat kinderen de chatfunctie ook buiten het videobellen met de leerkracht 
gebruiken om te chatten met elkaar of te bellen met elkaar. Dit is uiteraard niet de bedoeling omdat 
het Teamsaccount dat wij als school aanbieden ingezet wordt als omgeving om onderwijs te bieden. 
De leerkracht heeft afspraken gemaakt met de kinderen hoe om te gaan met de chatfunctie. Kijkt u 
ook af en toe over de schouder van uw zoon of dochter mee? Op die manier kunnen we voorkomen 
dat Teams als een soort van Whatsapp wordt ingezet. Wij danken u voor uw medewerking.   
 

Pasen 

Komend weekend vieren we Pasen. Een belangrijk feest binnen onze katholieke traditie. Wij kunnen 
dit feest op dit moment niet vieren op de gebruikelijke wijze. Toch willen we er graag bij stil staan 
met elkaar. Via onderstaande link kunnen de kinderen op donderdag 9 april om 09.30 uur online een 
paasviering volgen. Ook hebben we een aantal filmpjes van de Zandtovenaar opgezocht voor de 
kinderen. Op deze wijze kunnen we toch de boodschap van het Paasverhaal met elkaar delen. 
 
Online Paasviering: https://www.verus.nl/actueel/agenda/online-paasviering 
Palmpasen: https://www.youtube.com/watch?v=362tIhGLaHQ 
Pasen: https://www.youtube.com/watch?v=8cR1y8UWHVo 
             https://www.youtube.com/watch?v=Qki3ITQhtOI 
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  Pasen in tijden van Corona 
Weekend 10 t/m 13 april 2020 

 

Beste ouders/ verzorgers en leerlingen van  

de Christoffel 
 

Komend weekend is het weer Pasen, 

we starten met witte donderdag, 

The Passion in aangepaste vorm op TV, 

omdat samenkomen, nu eventjes niet kan en mag! 

 

Goede Vrijdag staan we stil bij het leed van bijna 2000 jaar geleden, 

Maar ook bij het leed dat wij samen doormaken in deze tijd. 

We blijken heel inventief met elkaar, digitaliseren enorm 

zijn verbonden met elkaar, afstand in nabijheid. 

 

Paaszondag, vieren we dat we opnieuw kunnen beginnen, 

dat onmenselijk leed niet onoverwinnelijk is. 

Dat we door hoop, geloof en vertrouwen in elkaar, 

 we ook hier uit gaan komen, uit deze corona-crisis. 

 

Paasmaandag, is om te reflecteren, 

achterom te kijken, wat we de afgelopen weken hebben 

meegemaakt. 

Trots te zijn op ieders bijdrage aan deze bijzondere situatie, 

terug te denken alle mooie dingen, dat wat ons raakt! 

 

Maar ook om vooruit te kijken, te dagdromen, 

over hoe de komende weken, maanden zullen lopen. 

We kunnen geen koffiedik kijken of voorspellen, 

maar wel bedenken, voorbereiden en ook hopen! 

 

We wensen jullie gezellige, rustige en gezonde Paasdagen, 

thuis met jullie gezinnen bij elkaar. 

Wij denken graag aan jullie in deze tijd! 

Samen staan wij achter en naast elkaar! 

 

Het team van de Christoffel 
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Nieuws van onze maatschappelijk werkster Ingrid Kuyvenhoven 
Beste ouders, 
 
Ik werk op school als school maatschappelijk werk. Omdat de gesprekken met kinderen, ouders en 
leerkrachten nu natuurlijk stilliggen en de school gesloten is, wil ik u graag via deze weg vertellen wat 
het school maatschappelijk werk ook in deze tijd voor u kan betekenen. 
 
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken 
naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of 
de thuissituatie. De maatregelen rondom het Coronavirus hebben veel invloed op het alledaagse 
leven van ieder gezin. Wellicht loopt u tegen zaken aan zoals: 
 
· Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? 
· Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind? 
· Hebt u vragen over de (thuis)werkhouding van uw kind? Het schoolmaatschappelijk werk kan 

advies geven over dagschema's, concentratie, motivatie e.d. Voor vragen over de schoolvakken 
inhoudelijk (taal, rekenen etc.) kunt u gewoon bij de leerkracht van uw kind terecht. 

· Hebt u vragen over de uitleg die u aan uw kind geeft over het Corona virus? 
· Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? Zijn er omstandigheden in het gezin die 

extra aandacht nodig hebben? 
· Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt? 
· Is de economische situatie van uw gezin veranderd en maakt u zich zorgen over de financiën, 

huisvesting of het betalen van schoolspullen van uw kind(eren)? 

U kunt mij bellen/mailen: 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Kuyvenhoven 
SMW+ 
Tel: 06-54 78 12 18 
Mail: i.Kuyvenhoven@smw-basschool.nl 
Werkdagen: ma di do vr 
De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk, wel stel ik de interne begeleider op de hoogte van de 
start en het einde van het contact. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor 
geeft. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk 
 


