
 

 

 

Beste   ouder(s)   en/of   verzorger(s),  
 
‘Hi   meester   Wilco,   heb   je   ook   een   boot?’   Dat   was   één   van   de   prangende   vragen,   die   op   het   lieve  
kaartje   stond   van   mijn   BFF   uit   groep   1-2.   Ik   heb   hem   helaas   moeten   teleurstellen,   want   ik   heb  
geen   boot.   Maar   ik   heb   hem   wel   ontzettend   bedankt   voor   dit   schattige   gebaar.   Zo   stromen   de  
lieve   mailtjes   en   filmpjes   binnen.   
 
In   de   Kerstvakantie   heb   ik   het   boek   …   'De   meeste   mensen   deugen'   van   Bregman,   in   één   ruk  
uitgelezen.   En   volgens   mij   klopt   het   wat   hij   in   zijn   boek   beschrijft.   In   tijden   van   tegenspoed   komt  
de   ware   aard   van   mensen   boven   en   dan   blijkt,   dat   we   vooral   voor   elkaar   willen   zorgen   en   er   voor  
elkaar   willen   zijn.   Dat   is   wat   ik   tenminste   ervaar.   
 
Deze   club   leerkrachten   was   al   echt   een   team,   maar   in   de   afgelopen   weken   hebben   ze   alles  
gedaan,   om   ervoor   de   kinderen   te   zijn.   Ze   zijn   over   digitale   hobbels   heen   gestapt   en   de   schroom  
om   leerstof   even   los   te   laten.   Ze   zijn   nog   dichter   bij   elkaar   gekomen,   al   was   er   die   fysieke   afstand.  
Iets   waar   ik   vreselijk   trots   op   ben.  
 
Op   school   staat   normaal   alles   in   het   teken   van   leren.   Maar   er   is   meer   dan   alleen   het   academische  
leren.   Nu,   op   dit   moment,   blijkt   dat   er   andere   dingen   tijdelijk   belangrijker   zijn:   hoe   ga   je   met   elkaar  
om,   hoe   zorg   je   goed   voor   jezelf,   zodat   je   ook   goed   voor   een   ander   zorgt,   hoe   geef   je   elkaar  
ruimte   en   accepteer   en   respecteer   je   de   ander?   Wat   een   geweldige   levenslessen   om   te   leren.   Dat  
is   dan   ook   waar   we   op   de   eerste   plaats   aandacht   voor   willen   hebben.   
 
Iedereen   gaat   vanuit   zijn   of   haar   eigen   geschiedenis,   anders   om   met   deze   crisis.   Dat   bewijst   maar  
weer   eens   dat   we   allemaal   anders   zijn.   Elkaar   daarin   ruimte   geven   is   het   beste   wat   we   kunnen  
doen.   En   als   die   ruimte   er   is,   dan   komt   dat   andere   wel   weer.   
 
Vanaf   volgende   week   zal   er   voor   iedereen   misschien   iets   meer   balans   zijn.   De   leerkrachten   van   ‘t  
Startblok   zullen   dan   weer   iets   meer   juf   of   meester   worden.   Zeker   omdat   we   merken   dat   de  
kinderen   ook   echt   wel   weer   structuur   willen   in   het   onderwijs   …   ook   al   wordt   dat   thuis   gegeven.  
Dus   naast   de   momenten   van   gezellig   kletsen   met   elkaar,   gaan   de   lessen   ook   echt   weer   meer  
diepgang   krijgen.   We   proberen   de   kinderen   de   uitleg   en   aandacht   te   geven   die   daarbij   nodig   is,  
ook   al   zal   dat   op   een   afstandje   zijn.   
 
Ik   kan   me   voorstellen   dat   het   voor   u   als   ouder/verzorger   ook   niet   makkelijk   is.   Ik   wil   met   nadruk  
zeggen   dat   u   altijd   van   harte   welkom   bent   om   datgene   waar   u   tegenaan   loopt   te   ‘spuien’   bij   me.  
Wellicht   kan   ik   als   ervaringsdeskundige   van   steun   zijn.   Dat   doe   ik   oprecht   met   alle   plezier.  
Gedeelde   smart   is   halve   smart   in   deze.   
 
Ik   hoop   dat   iedereen   kan   genieten   van   het   weekend.   Ik   heb   voor   de   zekerheid   de   definitie   van  
'weekend'   nog   even   op   gezocht: Het   weekeinde   (ook:   weekend)   is   een   aanduiding   voor   één   of  
twee   dagen   in   de   week   waarop   de   meeste   mensen   vrij   hebben.   Ik   zou   daarom   willen   zeggen  
geniet   van   de   zon   en   even   niet   werken.   
 
 
Met   vriendelijke   groet,  
 
Wilco   Kannekens  
directeur   BS   ‘t   Startblok  

 


