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Algemeen 

Hart onder de riem 

In deze onwerkelijke tijd met onzekerheden, gemis 
van dierbaren en zorgen over gezondheid zijn er ook 
lichtpuntjes die de dag weer wat opvrolijken. Het zijn 
dan vaak de kleine dingen die ons een glimlach 
bezorgen zoals een berichtje van een ouder, een 
mooie tekening of foto van een leerling, videobellen 
met collega’s die je al een tijd niet hebt gezien of het 
feit dat mensen elkaar nu weer gedag zeggen als ze 
een klein blokje om lopen voor een frisse neus. Of de 
leuke boodschap in krijt (zie foto) die wij 
tegenkwamen toen wij vanochtend op school 
kwamen. Hierin laten we zien dat we dit niet alleen 

doen maar dat we klaar staan voor elkaar. Wij willen dan ook onze waardering uitspreken voor alle 
ouders die hun kinderen nu thuis begeleiden bij het schoolwerk. We geven een pluim aan alle 
kinderen die hun schoolwerk maken ondanks dat ze geen hulp kunnen vragen aan de leerkracht en 
hun klasgenootjes missen. We spreken onze dankbaarheid uit voor de inzet en betrokkenheid die 
onze teamleden in deze situatie laten zien. Iedereen doet zijn uiterste best om het thuisonderwijs te 
realiseren en te optimaliseren. Ik kan u wel zeggen dat dit achter de schermen veel tijd en energie 
vraagt. Ons personeel is namelijk, net als u als ouders, niet enkel medewerker maar ook partner, 
ouder, kind, kleinkind en dit brengt zorgen met zich mee. Vol liefde zetten zij zich in voor uw 
kin(eren) maar ook voor de kinderen van de ouder(s) die gebruik maken van onze noodopvang. Dit 
doen we samen. Wat een glimlach bij hen op het gezicht tovert is een berichtje van een ouder of kind 
op een mail die zij gestuurd hebben. Of een foto die wordt gedeeld met de uitkomst van die 
tekenopdracht of een filmpje van een proefje dat gelukt is. Op die manier voelt het echt als samen en 
samen kunnen we heel veel aan!  
 
Personeel 

We zouden bijna vergeten te vermelden dat er wat wijzigingen zijn geweest in de 
personeelsbezetting in de afgelopen weken. Zo is juffrouw Renate namelijk terug van haar 
zwangerschapsverlof en is vanaf 23 maart weer de leerkracht van groep 5A samen met juffrouw 
Marie. We willen juffrouw Léontine bedanken voor haar inzet gedurende de afwezigheid van 
juffrouw Renate. De kinderen zullen haar zeker missen! 
Dat juffrouw Léontine een grote betrokkenheid toont richting de kinderen van de Christoffel blijkt 
wel uit het feit dat zij heeft aangeboden om vanaf deze week de openstaande dagen in groep kE tot 
aan de zomervakantie voor haar rekening te willen nemen. Deze vacature kregen we niet vervuld 
maar nu kunnen we de ouders én de kinderen van groep kE dan toch eindelijk geruststellen. Samen 
met juffrouw Monique zal juffrouw Léontine in de komende periode de lessen gaan verzorgen. We 
zijn hier erg blij mee! 
Gisteren heeft u een berichtje ontvangen van gymjuffrouw Yvonne. Na een lange tijd op de 
Christoffel heeft zij haar droom aangegrepen om in het speciaal onderwijs als gymdocent te starten. 
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Een droom waar wij haar zeker in ondersteunen. Wij willen juffrouw Yvonne van harte bedanken 
voor haar tomeloze energie en betrokkenheid. Ze was niet alleen een hele leuke en goed juf maar 
ook nog eens een fijne en warme collega. We gaan haar missen en hebben nu helaas niet op een 
goede wijze afscheid kunnen nemen. Wel hebben we afgesproken dat zij, als dit alles voorbij is, 
alsnog even bij ons langskomt! Vanaf deze week zullen juffrouw Lisenka op dinsdag en meester Henk 
op donderdag juffrouw Daniëlle bijstaan in het verzorgen van de gymlessen. Juffrouw Lisenka komt 
hiervoor een dagje extra werken en meester Henk is een oude bekende van ons. Hij heeft al eerder 
ingevallen en kent onze school goed. Fijn dat we zulke betrokken collega’s hebben. 
 
Als laatste willen we uw aandacht vragen voor een hele bijzondere gebeurtenis. Juffrouw Sandrina 
heeft op vrijdag 27 maart haar jubileum mogen vieren dat zij 25 jaar in het onderwijs werkzaam is. 
Een echte mijlpaal dat op een later tijdstip zeker nog gevierd gaat worden. Gelukkig hebben de 

kinderen van groep kE middels een superleuk filmpje en een bezorgdienst 😊 toch kunnen laten 
weten dat zij blij zijn met zo’n juf.  
 

Verdiepen thuisonderwijs 

We zitten nu met zijn allen in week 3 van het thuisonderwijs en voor heel wat ouders ook week 3 van 
het thuis werken. Wij realiseren ons heel goed dat dat best wat van één ieder vraagt. We zien ook 
dat er aan alle kanten hard wordt gewerkt om dit zo goed mogelijk te laten slagen.   
Dinsdagavond heeft de regering laten weten dat de scholen in ieder geval tot de meivakantie dicht 
zullen blijven.  
 
Aangezien wij al rekening hebben gehouden met de verlenging van de maatregelen hebben wij deze 
week de tijd genomen om het thuisonderwijs verder uit te diepen om hiermee eenduidigheid te 
geven voor u als ouders. 
 
De afgelopen drie weken hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 ’s ochtends via Social Schools het 
dagprogramma toegezonden gekregen. En zij zijn vervolgens met de opdrachten van die dag uit het 
boek of online aan de slag gegaan. Voor vragen zijn de leerkrachten via de mail beschikbaar. Daar zal 
niets aan veranderen. Wat er wel verandert, is het volgende: 
 
Groep 3 t/m 8 
In de groepen 3 t/m 8 zullen er, indien nodig, bij de vakken rekenen, spelling en taal  
instructiefilmpjes worden gemaakt. Deze instructiefilmpjes worden meegestuurd bij het 
dagprogramma die in de ochtend via Social Schools verstuurd wordt. Ook de nakijkbladen van die 
dag worden dan toegevoegd. Naast de instructiefilmpjes zal de leerkracht twee maal per dag een half 
uur online beschikbaar zijn via office Teams om vragen te kunnen beantwoorden van de kinderen. De 
leerlingen van groep 6-8 hebben al een Office 365 account en het mailadres en wachtwoord is bij hen 
bekend. Deze leerlingen werken al met office365 en kunnen al inloggen en de omgeving eens 
verkennen. 
Vrijdag 3 april  krijgen de ouders van groep 3 t/m 5 via Social Schools een bericht met daarin het 
mailadres en wachtwoord voor het nieuw aangemaakte Office 365 account voor uw kind. Door in te 
loggen heeft uw kind toegang tot o.a. Teams. Via Teams kunnen de kinderen en de leerkrachten 
contact met elkaar leggen en elkaar live zien en spreken. Het programma werkt beter als u het 
programma installeert op uw computer. De leerkrachten zullen in het dagprogramma aangeven 
wanneer zij in Teams online beschikbaar zijn voor het stellen van vragen.  
Op deze wijze wordt het voor de leerlingen eenvoudiger om hulp te vragen wanneer ze ergens 
tegenaan lopen én, zeker niet onbelangrijk, is er weer mogelijkheid tot dagelijks, persoonlijk contact. 
Want u kunt zich vast voorstellen dat wij "onze" kinderen enorm missen! In de link die in bijgaande 
mail staat kunt u zien hoe u een meeting in Teams kunt accepteren. Zoom is ook een bekende 
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applicatie om online met elkaar te bellen. Echter kunnen wij de privacy met deze applicatie niet 
waarborgen en met Teams wel.  
 
Groep 1-2 
De ouders van de leerlingen van groep 1-2 ontvangen via hun eigen (bij ons bekende) mailadres een 
uitnodiging om deel te nemen aan een gesprek in Teams. De leerkracht zal per dag 5 à 6 leerlingen 
uitnodigen voor een gesprekje van 15 tot 20 minuten en zo met de kinderen in kleine groepjes 
contact hebben. Daarnaast zullen de leerkrachten bij de start van de dag een mail sturen via Social 
Schools naar de ouders van de leerlingen van groep 1-2 met twee instructiefilmpjes. In deze 
instructiefilmpjes worden activiteiten aangeboden die normaal gesproken op school in de kring of in 
de kleine kring zouden worden gedaan. Daarnaast zullen zij ook suggesties geven voor activiteiten 
thuis, leuke websites, enz. In bijgaande mail is een link opgenomen naar een filmpje waarin u kunt 
zien hoe u kunt deelnemen aan een meeting in Teams.  
 
Materialen 

We zullen vandaag en morgen bekijken welke materialen er nog nodig zijn voor de komende periode 
en hoe we deze aan u kunnen uitdelen, rekening houdend met de verscherpte richtlijnen. Hier wordt 
u op korte termijn over geïnformeerd.  
 
Samen 
Wij kunnen door de omstandigheden niet hetzelfde onderwijs bieden als dat u van ons gewenst bent. 
De leerkrachten doen erg hun best binnen de mogelijkheden die er zijn om te zorgen dat de kinderen 
de instructie en oefeningen krijgen. Wij hebben elkaar daarin heel hard nodig want u bent degene 
die uiteindelijk thuis met de kinderen aan de slag bent. Samen zorgen we dat we de ontwikkeling van 
de kinderen, binnen de mogelijkheden, laten doorgroeien. Samen zijn we sterk ! 
 


