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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Bijna 4 weken thuisonderwijs hebben we erop zitten. Een periode die we gemotiveerd en vol goede 

moed met elkaar begonnen zijn. Zowel u, de ouders, als alle leerlingen gingen aan de slag. Maar na 

een tijdje bleek dit toch een hele uitdaging te zijn. Nu het eerste nieuwtje eraf is en de taken lastiger 

worden, wordt soms ook het enthousiasme minder. U moet het werken en het lesgeven combineren, 

de kinderen extra motiveren en dat terwijl de zon buiten lekker schijnt. Geen gemakkelijke opgave. 

Weet dat het team van de KW-school enorm trots is op u allen. Wij zien een enorme inzet.  

 

Bovenstaande collage is met deze nieuwsbrief nog apart meegestuurd. 

Wij hebben inmiddels alle kinderen gesproken en hierbij geven de meeste kinderen aan weer naar 

school te willen. Ze missen hun vriendjes en vriendinnetjes, ze missen het samenwerken. We zien hoe 

belangrijk het contact is. In de klas is één blik soms voldoende om te weten hoe het gaat met een 

leerling. Van achter de computer is dit minder vanzelfsprekend. Sommige kinderen lopen tegen 

problemen bij de leerstof aan, anderen voelen de angst voor het virus en de stress die dit met zich 

meebrengt.  

Om nu wat meer zicht op dit welbevinden te krijgen en u als ouders hier nog beter in te kunnen 

ondersteunen, sturen wij u een vragenlijst. De kinderen kunnen deze vragenlijst (eventueel samen 
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met u) invullen en naar de groepsleerkracht terugmailen. We kunnen dan met elkaar bekijken wat de 

meest passende manier van hulp kan zijn. 

De volgende gedachten kwamen we tegen op de facebookpagina van een Belgische paramedische 

praktijk. Dit is geschreven voor de wat oudere leerlingen, maar zeker ook van toepassing voor onze 

doelgroep: 

Verder wensen wij u allen bijzonder fijne paasdagen. Neem de tijd om met elkaar even te genieten 

van de zon, eitjes verstoppen, plantjes poten in de tuin etc. 

Een leuke fijn motorische activiteit in het lentezonnetje. 

Teken de leukste schaduwen na. 

  

 

Wat als kinderen het schooljaar verliezen? 

Wat als ze in plaats van wiskunde leren koken? 

Om kleren te naaien? Opruimen? 

Om een boomgaard te laten groeien in de tuin? 

Als ze liedjes leren zingen voor hun grootouders of hun jongere broers en zussen? 

Als ze leren om voor je huisdieren te zorgen en ze te baden? 

Als ze hun verbeelding ontwikkelen en een schilderij schilderen? 

Als ze leren om verantwoordelijker te zijn en verbonden te zijn met het hele gezin in huis? 

Als wij ouders ze leren goede mensen te zijn? 

Als je leert en weet dat samen en gezond zijn veel beter is dan de nieuwste modemobieltjes hebben? 

Misschien missen we dat, en als ze het leren, hebben we misschien geen jaar verloren, misschien 

hebben we een geweldige toekomst gewonnen. 


