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Willemstad 30 maart 2020, 
 
Geachte ouders, 
 
Een goede, gezegende week! We hopen van harte dat het goed gaat met u, de kinderen en 
familie!  
De maatregelen zijn aangescherpt, we lijden allemaal min of meer onder de situatie en onze 
kinderen ook. Het is zaak om met z’n allen het hoofd koel te houden, positief te blijven en te 
geloven en bidden dat het allemaal goed komt. Stay safe! 
 
Inventarisatie 
We danken alle ouders voor hun reactie op de peiling van vorige week, waardoor we alles 
hebben kunnen inventariseren. Hieruit bleek dat we de stap kunnen maken tot digitaal 
onderwijs in de vorm van o.a  Zoom-sessies, Class-Dojo of “gewoon” huiswerk. 
Bij deze brief treft u een overzicht per leerjaar aan in de bijlage. U hoeft slechts te kijken bij 
het leerjaar waar uw kind zit. Dit hebben we bewust gedaan om het ouders met meerdere 
kinderen makkelijk te maken. 
 
Uiteraard rekenen we op uw hulp hierbij. 
 
Huiswerk 
Het huiswerk wordt u per mail toegestuurd. Gelieve dus dagelijks meerdere keren uw mail 
te controleren. 
 
Is het een Zoom-sessie, dan  

- ontvangt u bijtijds de code (ID) via de mail. 
- gelieve uw kind klaar te hebben: aangekleed met alle eventuele benodigdheden. 
- wanneer het tijd is voor de sessie, gelieve uw kind op een rustige plaats, zonder 

teveel interferentie de sessie te laten bijwonen. 
- de tijden voor de Zoomsessies zijn vermeld per groep in de bijlage. 
- de Zoom-sessie is bedoeld voor uw kind. Gelieve dus tijdens een Zoom-sessie niet als 

ouder er tussenbeide te komen met vragen en/of opmerkingen. U kunt vragen en/of 
opmerkingen mailen naar de klassenleerkracht.  

 
Indien er werk opgestuurd wordt, gelieve dan erop toe te zien, dat uw kind dit werk maakt. 
 
Indien het opgestuurde werk geprint zou moeten worden en u hebt deze mogelijkheid niet, 
gelieve uw kind op een apart blaadje of in een schrift dit werk vanaf het computerscherm te 
laten maken door de antwoorden te noteren. Wanneer de klassenleerkracht dit werk gaat 
nakijken via een Zoom-sessie, dan kan uw kind meedoen en heeft hij/zij ook de oefening 
gehad. 
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De leerkrachten zijn op de werkdagen per mail bereikbaar van 7.30u tot 12.30u en zullen uw 
mail beantwoorden. Als u buiten deze tijden om een mail stuurt, dan wordt de mail de 
volgende ochtend beantwoord. 
 
N.B.: Er wordt u een aparte mail toegestuurd met gebruiksaanwijzing van Zoom, indien dit 
van toepassing is voor de groep waar uw kind in zit. 
 
We blijven hopen en bidden, dat het allemaal goed komt met ons eiland en met ons 
allemaal. 
 
We eindigen met een bewerking van Psalm 121: 
 
 
 
 

Ik kijk omhoog naar de bergen. 
Daar zal mijn hulp vandaan komen.  
Mijn hulp komt van de Heer, 
die de hemel en de aarde heeft 
gemaakt. 
Hij zal ervoor zorgen dat je niets 
overkomt. 
Je Beschermer slaapt nooit. 
De Beschermer van Israël rust niet en 
slaapt niet. 
Hij let altijd op. 
Net als je schaduw is de Heer altijd 
heel dicht bij je. 
Hij zal je altijd beschermen. 
Overdag zal de zon je niet steken, 
's nachts zal de maan je geen kwaad 
doen. 
Tegen elk kwaad zal de Heer je 
beschermen. 
Hij bewaart je leven. 
De Heer zal je beschermen 
waar je ook bent, waar je ook gaat, 
nu en voor altijd. 

 

Met hartelijke groeten, ook voor de kinderen, 
 
Namens het voltallige team, 
 
M.F. Halman – Nicolaas, dir 


