Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Zo vlak voor de belangrijke persconferentie stuur ik u nog een kleine update. Natuurlijk kijkt
iedereen uit naar datgene wat er gezegd gaat worden. Maar ik zou niet verrast zijn, als we te
horen krijgen dat de bestaande maatregelen gedurende een langere periode van kracht blijven.
We zijn daar klaar voor. Maar voor ik al te uitgebreid ga inzoomen op datgene wat nog moet
komen, wil ik vooral even terugblikken.
De kaartenactie voor de verschillende verpleeghuizen verloopt goed. We krijgen de eerste
reacties binnen over enthousiaste ouderen en opgeﬂeurde zalen, waar de kaarten tentoongesteld
worden. In de bijlage zal ik enkele foto’s meesturen, misschien ziet uw kind wel haar of zijn kaart
terug.
Wat ons ook echt goed doet, zijn alle lieve reacties van de kinderen en jullie ouders en
verzorgers. Dagelijks krijgen we gave foto’s en ﬁlmpjes opgestuurd, of hartverwarmende reacties.
De AVG wetgeving staat het ons helaas niet toe om die foto’s en ﬁlmpjes te delen met jullie, maar
geloof me, we vinden het heerlijk om te zien hoe jullie kinderen springend op trampolines hun juf
bedanken. Ik heb persoonlijke videoboodschappen van kinderen mogen ontvangen, waarin ze
laten horen hoe goed ze het liedje Dikkertje Dap kunnen zingen. Maar ik heb ook kinderen liggend
op een lopende band voorbij zien komen, met de duim omhoog ten teken dat alles top is.
Sommige klassen bedanken de juffen en meesters zelfs met planten, ‘overlevingspakketten’ en/of
posters met foto’s van alle kinderen. Echt geweldig!
Als ‘tegenprestatie’ durven wij nu ook steeds vaker instructie of bedank ﬁlmpjes op te nemen.
Zonder namen te noemen (de insiders weten wie ik bedoel) vertel ik u met trots, dat sinds deze
week zelfs een heuse VLOGJUF in ons midden hebben. Ik word daar zo blij van en volgens mij uw
kinderen ook.
Het lukt me volgens mij nu nog net, om op tijd een maaltijd te maken en dan live de
persconferentie te gaan volgen. Ik wens u een prettige avond en spreek u morgen weer rond dit
inmiddels vertrouwde tijdstip.
Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS 't Startblok

