Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Koolzaad wiegt in felle paaskleuren langs de snelweg, als ik naar school rijd. Het steekt
prachtig af bij het steeds groener landschap en de hemelsblauwe lucht. Het is echt volop lente
en wat zou het toch heerlijk zijn, als je daar ongeremd van zou kunnen genieten. Als en dan
zijn de voegwoorden die wel vaker door mijn hoofd gaan de laatste weken. Vaak maakt me dat
een beetje somber, maar als ik dit zie … wow … wat is nieuw leven toch prachtig.
En daarom vind ik het heerlijk om u te kunnen melden dat zaterdag 17 april, om 13.00 uur,
Stef een papa en mama heeft gekregen! Ze heten Juf Daniella en Thomas en zijn werkelijk
door het dolle heen. En dat is logisch, want Stef is een heerlijk mannetje om te zien! Papa en
mama verkeren in prima gezondheid en dat is zeker in deze tijd gewoon heel erg fijn.
Vandaag zijn de kinderen van groep 6/7 op de hoogte gesteld en aanstaande donderdag, als
juf Daniella en haar pasgeboren zoon fit genoeg zijn, gaat Stef voor het eerst videobellen met
de klas. Dat lijkt me een goede reden voor u als ouder om stiekem mee te gluren over de
schouder van uw eigen kroost.
Gelukkig heeft Stef geen flauw benul van de perikelen die nu spelen. Laten we hopen dat hij
kan opgroeien in een wereld die verbonden is met elkaar en waarin we niet bang hoeven te
zijn voor ‘de gewone dingen van het leven’. Dat het voor hem een bladzijde van een digitale
geschiedenislesje is en niet meer dan dat.
Tegen de tijd dat Stef wat groter is, ben ik het waarschijnlijk ook vergeten, maar dat heeft dan
weer te maken met ouderdom. In ieder geval was dit voor het team van onze school een
heerlijke opleving in een bijzonder rare tijd. We wensen Juf Daniella, Thomas en Stef het
allerbeste toe … heerlijk genieten van elkaar, de lente en een prachtige toekomst! En voor
iedereen die dit leest, een prachtige lenteavond gewenst.
Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS ‘t Startblok

