
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorburg, 27 maart 2020 
 
 
 
Betreft: Even bijkletsen en een vraag; post voor uw zoon / dochter in groep 6 t/m 8 
 
 
 
Beste leerlingen uit groepen 6 t/m 8, 
 
De afgelopen twee weken heb ik regelmatig contact gehad met de directeur van jullie school, jullie 
juffen en meesters en zij hebben mij verteld hoe knap jullie het allemaal doen in deze gekke tijd. 
Normaal vinden de meeste kinderen het best lekker om even niet naar school te hoeven, maar deze 
Corona periode heeft natuurlijk helemaal niks met vakantie te maken: je krijgt les op afstand, zonder 
dat je makkelijk met je klasgenoten kunt kletsen / overleggen en zonder dat de juf eens even met je 
mee kan kijken over je schouder. Zelfs grapjes doen het in de klas soms beter dan thuis….  
 
Je ouders zijn waarschijnlijk ook gewoon druk met werk en als ze dat niet zijn, zitten ze je misschien 
wel meer dan ooit achter je vodden1 met een mooi schema / rooster, zodat je ook echt al het 
opgegeven werk zult afhebben na deze Corona tijd… Dat heeft helemaal niks met vakantie te 
maken… Toch? Voor deze week zit het schoolwerk er weer op. Terwijl ik dit schrijf is het bijna 
weekend! Maar weekend verschilt nu nauwelijks van doordeweeks. Zoveel mogelijk binnen blijven, 
geen bezoek en dat terwijl het net lente is; een seizoen dat uitnodigt om erop uit te trekken! 
 
In deze tijd merk je als het goed is dat school zoveel meer is dan de plek waar je komt om te leren. 
Het is ook de plek waar je met vriendjes en vriendinnetjes bent en waar je vooral ook veel leert van 
het ‘met elkaar samen zijn’, misschien wel meer dan uit je schoolboeken of je digitale lesmethodes. 
  
Dus leren we ook heel veel van deze Corona-tijd: Zo is aangetoond - en heb je misschien ook zelf 
gemerkt - dat de lucht veel schoner is nu er wereldwijd veel minder spullen worden geproduceerd. 
We hebben gemerkt dat als het echt spannend wordt, mensen dan vooral WC-papier en droge pasta 
en rijst in huis willen hebben… We hebben gemerkt dat humor een belangrijk medicijn is ten tijde 
van crisis (Heb jij ook zoveel leuke filmpje en plaatjes gekregen op je telefoon?) Ook hebben we 
gemerkt dat het fijn is om te wonen in een rijk land met goede gezondheidszorg. Dat je met werken 
in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, een boerenbedrijf,  de supermarkt en de 
vuilnisophaaldienst cruciaal werk doet waar we allemaal op geen enkele manier zonder zouden 
kunnen!  
 
  

 
1 Zoek deze uitdrukking maar even op       



Als bestuurder van de Stichting wil ik voor de zomervakantie een plan af hebben over waar de 
openbare basisscholen zich de komende periode op gaan richten in de gemeente Krimpenerwaard, 
Montfoort en Oudewater (waar we allemaal scholen hebben. Zie het kaartje!) Je kunt dit plan 
vergelijken met goede voornemens die mensen met Oud & Nieuw maken. We willen graag van jullie 
weten wat we moeten meenemen uit deze Corona-periode. Wat leren we nu van deze periode én 
wat moeten we vasthouden van deze periode. Normaalgesproken zou ik dan met de directeur en 
met de leerlingenraad op school in gesprek gaan; Kom ik op school ‘op de koffie’. Dat kan nu niet… 
 
Vind jij het wel leuk om over deze vragen mee te denken en wil je de komende week best eens met 
mij (en eventueel ook de directeur van je school) via de computer / tablet in gesprek over de goede 
voornemens die je vindt dat ‘het basisonderwijs’ zou moeten hebben?  
 
Laat je ouders je dan opgeven bij Vincent van den Houte, bestuursondersteuner, op het volgende 
mailadres: vincentvandenhoute@onderwijsprimair.nl en wie weet nodigen we je uit voor een ‘Meet’-
sessie! Deze vinden plaats op dinsdag 31 maart tussen 13.30-14.30 uur en donderdag 2 april van 
13.30-14.30. Leuk als je je opgeeft! 
 

Voor nu wens ik je heel veel gezondheid toe, veel lol, een stapel mooie boeken 
(want leeskilometers maken is zó belangrijk!) en een zonnetje!  
 
Liesbeth Augustijn 
Bestuurder  
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