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Willemstad, 23 maart 2020. 
 
Geachte ouders, 
 
Een goede, gezegende week toegewenst! We hopen dat u en uw kind(eren) het goed maken! 
 
Vandaag is het de vijfde schooldag vrij van school. De wereld lijkt op zijn kop te staan en in de ban van het 
Corona-virus. Op ons eiland zijn allerlei maatregelen genomen en een heleboel mensen leven in angst en 
onzekerheid. 
 
Het is nodig dat we ons realiseren dat ook onze kinderen in deze realiteit leven en ook deze angst en 
onzekerheid ervaren. Ze hebben door, dat we ons zorgen maken en dat wij ook onderhevig zijn aan allerlei 
spanningen. Voor de kinderen is het zelfs moeilijker, omdat ze alles eerder emotioneel ervaren en minder 
goed de zaken kunnen rationaliseren en relativeren. 
 
Ze hebben ondertussen ook door, dat het geen vakantie is. Een dag, zoals ze die gewend waren is er niet meer 
bij: geen school, geen opvang, geen clubjes, geen verjaardagsfeestjes, weinig sociaal contact met hun 
vriendjes en meer. 
Dit kan doorwerken op hun gedrag, hun humeur, hun slaap, hun eetlust en noem maar op! 
Uiteraard kan dit uw taak moeilijker maken, zeker als we hen ook nog eens gaan belasten met een heleboel 
huiswerk. 
 
Het is tijd om er extra te zijn voor uw kind(eren); om naar ze te luisteren en leuke dingen met ze te doen. Bak 
eens koekjes samen, maak samen muziek, werk in de tuin, lees samen een boek, kijk samen naar een 
kinderfilm. U kunt ze zoveel andere dingen leren in deze tijd en u kunt veel leren van en over uw kind. 
 
Vorige week hebben de leerkrachten de kinderen reeds werk opgegeven. Voor deze nieuwe week kan het zijn, 
dat er wat opgestuurd wordt, in afwachting van de ontwikkelingen in onze gemeenschap en het besluit van de 
overheid. Mocht de school voor een langere periode dicht blijven, dan zullen we als school op gestructureerde 
en verantwoorde wijze u werk toesturen per mail. We willen de kinderen ondanks alles niet achter laten lopen 
in hun schoolontwikkeling. 
 
We eindigen met een kort gebed: 

Goede God, in uw handen leggen we onze wereld, ons eiland, 
onze familie en onszelf. 
Bescherm elk van ons extra in deze moeilijke tijd. Zend ons uw 
Geest, zodat onze wereld en wijzelf vernieuwd worden. Geef 
ons een nieuw hart, waarin U het centrum bent. En geef ons 
gezondheid, solidariteit met elkaar en liefde. 
Dit vragen we u in de Naam van Jezus Christus uw Zoon en op 
voorspraak van onze Moeder Maria, Amen! 
 
Stay Safe! 

Met hartelijke groeten, ook aan de kinderen, 
 
Namens het voltallig team van het VJM College, 
 
 
M.F. Halman-Nicolaas, dir 
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