Extra nieuwsbrief maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het was een vreemde en bizarre week voor de kinderen, ouders, collega’s, het onderwijs en heel Nederland,
eigenlijk de hele wereld. Een periode die wij nooit zullen vergeten en waarvan wij ook nog lang niet kunnen
overzien waar dit gaat eindigen. Een onzekere periode voor iedereen.
Het helpt ons om te blijven stilstaan dat onze hulp en onze verwachting van God is. Zelf kunnen we allerlei
plannen maken, maar soms gaat God een andere weg.
Wij worden gedwongen om te leven met de dag en ons leven mogen wij dan ook in Zijn handen leggen. God is
trouw, Hij is altijd dezelfde en in Hem hebben wij het leven. Daar mogen wij kracht uit halen.
Plannen maken voor de komende periode is lastig, aangezien elke dag anders zal zijn. Woensdag hebben wij te
horen gekregen dat de kinderen van groep 8 geen eindtoets hoeven te maken, dat heeft u wellicht zelf ook al
gelezen. Ook de Koningsspelen komen te vervallen. Op vragen of de schoolreisjes of de afscheidsmusical
doorgaan kunnen wij geen antwoord geven, wij volgen net als u de ontwikkelingen per dag.
De afgelopen week is er keihard gewerkt door de collega’s, dit hebben jullie als ouders gezien. Veel
complimenten zijn uitgedeeld aan de school en dat is hartverwarmend, onze dank daarvoor, dat doet goed.
Wij hopen dat alle kinderen hun taken kunnen uitvoeren via Snappet, het werken met de pakketjes, in de
schriften, via de filmpjes op Facebook, de filmpjes die de leerkrachten maken via YouTube en zo kan ik nog wel
even doorgaan. Mocht u er niet uitkomen schroom dan niet om contact op te nemen met de leerkrachten van
uw kind, zodat er samen gezocht kan worden naar antwoorden. U kunt dit doen door een bericht via Parro te
versturen of door te mailen. De school is telefonisch niet bereikbaar. U kunt ons ook volgen op Facebook.
Vanaf afgelopen donderdag werken de leerkrachten zoveel mogelijk thuis, alleen de leerkrachten die de
kinderen opvangen op school zijn aanwezig, zo proberen ook wij ons aan de voorschriften te houden van het
RIVM en de PO-raad.
Elke week komt het kernteam van de GAVE-scholen bij elkaar, dit team bestaat uit de directeuren,
locatieleiders en onze directeur bestuurder. Wij bespreken met elkaar de landelijke ontwikkelingen en de
ontwikkelingen binnen de GAVE-scholen. Mochten hier onderdelen aan bod komen die voor u relevant zijn dan
laten wij u dat weten.
Op de volgende pagina kunt u nog verdere informatie lezen. We wensen u en de kinderen goed thuisonderwijs
toe. Zoals onze Minister-president al zei: ‘Wees lief voor elkaar’. Laten wij dat doen.
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Geboorte:
Bij familie Hardeman is een zoon en broertje geboren. Moos is het broertje van Abel, Noëmi, Hosea en Liva. We
wensen het gezin Gods zegen en veel geluk toe.
Projectweken:
We hebben het project ‘Wereldreizigers’ helaas niet af kunnen maken. De kinderen hebben er thuis vast veel
over verteld. U heeft misschien ook wel leuke foto’s van het werk gezien. We hopen in de toekomst weer te
kunnen werken aan een nieuw project.
Actie GZB voor Nicaragua:
Er is €146,10 opgehaald door de kinderen voor de actie. We bedanken alle kinderen die hebben meegedaan.
Centrum Jeugd en gezin:
Het Centrum voor Jeugd en gezin heeft onderstaand bericht op de website staan. Indien nodig, kunt u contact
opnemen.
De inloopspreekuren van het CJG op de Twijn gaan i.v.m. het coronavirus tot 31 maart 2020 niet door.
Onze bereikbaarheid wordt in die periode als volgt vormgegeven:
U kunt een mail sturen aan: info@cjgveenendaal.nl met uw vraag en uw contactgegevens. Onze
medewerkers zullen u dan zo spoedig mogelijk telefonisch te woord staan en met u in gesprek gaan.
Zij zijn dagelijks beschikbaar. U hoeft dus niet te wachten om uw vraag te stellen of advies te krijgen.
Schoolvoetbal:
Alle geplande wedstrijden voor het schoolvoetbal zijn afgelast. Op de website

https://schoolvoetbalveenendaal.nl/ kunt u de ontwikkelingen blijven
volgen.
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