
 
Nieuwsbrief 16 –  20 maart 2020 

 

Hallo jongens en meisjes,  
 
Dit is de eerste week dat we elkaar niet in de klas 
en op school hebben gezien. Tot en met 6 april is 
de school dicht. Wat raar is dat hé! Maar door alle 
berichtjes en mooie foto’s zijn we toch dicht bij 
elkaar. Heb je iets leuks om te delen met de hele 
school? Stuur het dan naar mij en dan komt het in 
de volgende nieuwsbrief. 
 
Wat is iedereen toch al hard aan het werk. Ouders 
die hun kinderen uitleg geven maar we hebben 
ook van kinderen gehoord dat zij hun ouders nog 
wat bij moesten spijkeren. Ga zo door allemaal en 
maak er met z’n allen wat van.  
 
En lukt het een keertje niet….. denk dan maar aan 
de boodschap uit het gedicht hier naast. Morgen 
is weer een nieuwe dag en kun je mailen of bellen 
met je juf of meester. 
 
Veel ouderen mensen moeten nu thuis blijven en 
mogen geen bezoek ontvangen. Bel ze, of app ze 
of maak een tekening of een klein verhaaltje voor 
ze. Ik weet zeker dat jij daardoor mensen blij 
maakt. Wij gaan er samen met jullie ouders een 
goede tijd van maken ook al zie ik jullie niet in de 
school want  “jij hebt heel wat in je MARS”! 
 
Ik kreeg nog een speciaal verzoek van onze burgemeester om onderstaande link met jullie te delen. 
https://www.youtube.com/watch?v=5Z6PJaE0U8c&feature=youtu.be 
 
Groetjes uit Beltrum, 
Juf Marloes 

https://www.youtube.com/watch?v=5Z6PJaE0U8c&feature=youtu.be


Beste ouders 

En zo maar ineens zit de school dicht en werken we allemaal vanuit huis. 
Maandag hebben we samen met ons team het onderwijs op afstand vorm 
gegeven. Daarna hebben we bij elk kind de materialen afgeleverd. Mooi om te 
zien voor ons hoe verschillend de kinderen hierop reageerden: kinderen die 
heel blij waren met de materialen en kinderen die ons wel weg konden kijken 
omdat die zo heerlijk buiten aan het spelen waren.  
Wij als collega’s namen afscheid van elkaar. Dit is niet wat we willen maar 
helaas is het broodnodig om verdere ontwrichting van de maatschappij te 
voorkomen.  
De afgelopen dagen hebben we (op afstand) met bewondering gekeken 
naar onze leerlingen die vol enthousiasme aan het werk gingen met de 
opdrachten van de weektaken. Mooie vragen werden gesteld via de 
mail door kinderen, foto’s werden gedeeld, tekeningen zaten in de 
brievenbus en bovenal kregen we waardering van jullie.  
Trots ben ik op het team dat keihard werkt om alles zo soepel mogelijk 
te laten verlopen. Jullie als ouders wil ik bedanken voor het thuis 
ondersteunen van jullie kind(eren). Het is een zware opgave maar alleen 
samen komen we erdoor heen.  Mochten jullie de komende tijd vragen 
hebben, stel ze vooral. We blijven heel graag met iedereen in contact.  
Gisteren hebben alle kinderen van groep 1-2 nieuwe materialen gekregen 
voor de komende twee weken. Uiterlijk aankomende maandag om 8.00uur 
krijgen de kinderen van groep 3-8 de nieuwe weektaak. Veel succes! 
 
Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar 
(uitspraak Rutte). 
 
Met  vriendelijke groet, 
Marloes Ribbers 

 
 

Samen sterk! 
Verpleeghuizen zijn dicht voor bezoekers, ook voor naaste familieleden, 
om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Een ingrijpende 
maatregel die ervoor moet zorgen dat de kwetsbare bewoners niet ziek 
worden. Mensen die lang met elkaar zijn getrouwd en elke dag samen 
waren, kunnen elkaar nu niet zien. Een dochter die zich zorgen maakt om 
haar moeder kan niet bij haar op bezoek. Dat voelt niet fijn, maar 
familieleden snappen de beslissing. 
Samen met jullie willen wij iets doen om ouderen een hart onder de riem 
te steken.  
Een kaartje of een leuke tekening opsturen kan namelijk wel! 
Hoe kun jij helpen? 
Maak een mooie tekening of kaart en doe deze voor 30 maart in de 
brievenbus op school! 
Alle kaarten/tekeningen zullen door juf Leonie verzonden worden naar de 
bewoners van de Bloesem in Neede. 
Wij weten zeker dat dit zal zorgen voor een glimlach op het gezicht van de 
ouderen! 

 



 
Voorlees-idee  
Het sluiten van de scholen zorgt ervoor dat veel mensen met de kinderen thuis zitten. Een moeilijke 
situatie, maar er is gelukkig thuis ook genoeg te doen. Daarom bieden we De Voorleeshoek tijdelijk 
drie weken gratis aan voor alle kinderen in Nederland. Een leuke & educatieve manier om de 
kinderen thuis te vermaken. Ouders kunnen via www.devoorleeshoek.nl/scholendicht een gratis 
abonnement aanmaken. 
 

Opvang  
Vanaf aankomende maandag zal de opvang gecentraliseerd worden. In de bijlage zit de brief 
van de bestuurder hierover. Opgave blijft gaan via de eigen directeur: 
m.ribbers@keender.nl. In de bijlage tevens een formulier die opvangkinderen meenemen 
naar de opvang (contactgegevens kinderen in de opvang). 

 
Welke activiteiten gaan niet door? 

• Eindcito groep 8 

• Koningsspelen 

• Schoolvoetbal 

 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
 

 

Bijlage 
- Brief Bestuurder centralisatie opvang 
- Contactgegevens kinderen in de opvang 
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