
 

 

 

Beste   ouder(s)   en/of   verzorger(s),  

Het   ziet   er   heerlijk   uit   buiten.   Het   zonnetje   doet   flink   zijn   best,   maar   ik   heb   helaas   geen   tijd   om   er  
echt   van   te   genieten.   Bovendien   ga   ik   ook   maar   niet   naar   buiten,   nu   onze   premier   ons   heeft  
opgeroepen   om   alleen   naar   buiten   te   gaan   als   het   echt   nodig   is.   

Wij   moeten   ons   als   school   ook   aan   die   verscherpte   maatregelen   houden.   Dat   betekent   dat   alleen  
de   leerkrachten   die   echt   in   onze   school   moeten   zijn,   daar   ook   naartoe   gaan.   Maar   ook   dat   we   het  
zekere   voor   het   onzekere   nemen   en   als   kinderen   naar   de   opvang   komen   met   een   kuchje,   we   de  
gezondheid   van   onszelf   en   anderen   voorop   laten   gaan   en   deze   kinderen   naar   huis   sturen.   

Ik   wil   het   met   u   toch   nog   even   hebben   over   de   ‘kaartenactie’.   Vanmorgen   in   de   meeting   met   de  
leerkrachten   bleek   hoe   jammer   we   het   eigenlijk   vinden,   dat   we   daar   niet   mee   door   konden   gaan.  
We   hebben   gezocht   naar   een   manier   om   onze   actie   toch   door   te   laten   gaan.   We   hebben   daarom  
de   verpleeghuizen   gebeld   waar   we   kaartjes   naar   toe   willen   sturen   en   hen   gevraagd   of   ze   de   post  
minimaal   24   uur   in   bewaring   houden,   om   ze   daarna   pas   te   overhandigen,   of   op   te   hangen   zodat  
iedereen   het   kan   lezen.   Op   deze   manier   kan   onze   actie   gewoon   doorgaan.   Ik   zal   onderaan   deze  
brief   de   adressen   van   de   zorgcentra   plaatsen,   waar   naartoe   de   kinderen   hun   post   kunnen   sturen.  
In   de   weektaken   voor   de   kinderen   hebben   de   leerkrachten   ook   al   aangegeven   waar   naartoe   de  
post   gestuurd   kan   worden.  

Ondertussen   blijven   de   leerkrachten   goede   tips   delen,   zodat   we   een   gevarieerd   ‘lespakket’  
kunnen   aanbieden.   Waarbij   ik   nog   maar   een   keer   wil   benadrukken   dat   niet   alles   af   hoeft.   Er   zijn  
kinderen   die   graag   alles   af   willen   hebben,   maar   er   zijn   er   ook,   die   dat   bij   lange   na   niet   redden.   Ik  
zou   u   willen   vragen   om   de   balans   tussen   werken   en   spelen   goed   in   de   gaten   te   houden.   Dat  
houdt   de   sfeer   thuis   optimaal.  

Een   wat   kortere   update,   dan   voorheen   …   daaraan   merkt   u   dat   er   hier   ook   een   nieuw   ritme   aan   het  
ontstaan   is.   Ik   wens   u   een   fijne   avond   en   we   ‘spreken’   elkaar   morgen.  

 
Met   vriendelijke   groet,  

Wilco   Kannekens  
directeur   BS   ‘t   Startblok  

   
Adressen   voor   de   kaartenactie  
 
Woonzorgcentrum   De   Terwebloem Woonzorgcentrum   De   Sonnevanck  
t.a.v.   aan   een   lieve   bewoner t.a.v.   aan   een   lieve   bewoner  
van   Bergenhenegouwenlaan   2 Viottastraat   2  
2685   GB    Poeldijk 2692   BS    ‘s-Gravenzande  
 
De   Hooge   Tuinen De   Kreek  
t.a.v.   aan   een   lieve   bewoner t.a.v.   PG   begane   groen   -   afdeling   rank  
Atriumhof   2 leeuwerinklaan   34  
2672   HP   Naaldwijk 2691   CK    ‘s-Gravenzande  

 

 


