
 
 Vrijdag 27 maart 2020 

 

 Agenda: 

 

Deze week   

Zondag 5 april Juf Annelies jarig 

 

       

 

 

         

De jarigen van  

afgelopen week: 

 
Pip Loose, Kenzie Aarts, 

Semm Koehorst, 

Djin van Maaren,  

Senna Peek,  

Ella Mae Pervan,  

Elien Tromp,  

Roby De Wildt 

Thuisonderwijs/Thuisschool 

 
We zijn nu 2 weken verder in deze hele 

vreemde situatie. Vreemd voor de kinderen, 

vreemd voor jullie als ouders en vreemd 

voor ons, het team. Iedereen is druk bezig 

geweest om het thuisonderwijs op poten te 

zetten en we zien dat het loopt.  

 

Natuurlijk blijven wij bezig met eventuele 

aanpassingen en om te kijken hoe we het 

contact met de kinderen kunnen blijven 

houden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn 

worden jullie op de hoogte gehouden door de 

groepsleerkrachten.  

 

Er wordt ook veel van jullie als ouders 

gevraagd, dat beseffen wij ons terdege. Kijk 

wat kan en lukt iets de ene dag niet wie 

weet lukt het de volgende dag wel.  

 

 

De jarigen van 

aankomende twee  

weken: 

 

Casper Tempelmans Plat,  

Scott Vendel, Lynn Booij, 

Renske van Diemen, Tess Dijkstra, 

Lisa Krom, Brian Frantsen,  

Juul Reulen, Max Huivenaar,  

Janna Rozemeijer, Feliz Kaandorp, 

Sam Kruyshaar, Vesper Snijder,  

Kor Weber, Tom Vredenburg 

 

 

We vinden het thuisonderwijs belangrijk maar voor kinderen is ‘dit’ allemaal ook een 

spannende en gekke tijd. Ze krijgen het nieuws mee, moeten binnen blijven en voelen de 

spanning maar hebben misschien niet door wat dit nou precies betekent.  

 

Neem deze zaken serieus en praat erover met uw kind, het welbevinden en de ‘veiligheid’ 

van uw kind is het allerbelangrijkste!  

In de bijlage vindt u 2 informatiebrieven van de GGD. Wie weet heeft u hier iets aan. 

 



          
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De volgende activiteiten gaan niet 

door 

 
Wij hebben de afgelopen week van verschillende 

organisaties te horen gekregen dat geplande 

activiteiten niet doorgaan. Ik zet deze even voor 

u op een rijtje: 

 

 Theorie examen verkeer voor groep 7  

(31 maart) 

 Schoolvoetbaltoernooi groep 8  

 Koningsspelen 2020 

 Avondvierdaagse Uitgeest 

 CITO-eindtoets groep 8 

 Herdenkingsfietstochten groep 8 

 

 

 

 

 

 

Speeltuin Uitgeest schrapt diverse activiteiten i.v.m. Coronavirus  
 

Tijdens een ingelaste vergadering op zaterdag 14 maart 2020 heeft het bestuur van 

speeltuinvereniging “Kindervreugd”, in goed overleg met de diverse betrokkenen, 

besloten een groot deel van de in de komende maanden geplande activiteiten uit het 

programma te halen. Dit in verband met de recente uitbraak van het Coronavirus en 

de door de overheid ingestelde maatregelen. De activiteiten waarvoor een zogenoemde 

“Coronapauze” wordt ingelast zijn o.a. de Toneeluitvoering (21 maart), de 

Superzaterdag (4 april) en de Uitgeester Avondvierdaagse (20 tot 23 april 2020). 

 

Het niet door laten gaan van zoveel activiteiten is een zeer moeilijk en pijnlijk besluit. 

Zeker omdat er aan veel activiteiten al heel lang wordt gewerkt of naar wordt 

uitgekeken. Toch is dit gezien de huidige ontwikkelingen de enige verdedigbare optie. 

Speeltuinvereniging “Kindervreugd” volgt hiermee de richtlijnen van het RIVM en de 

adviezen van de Nuso (overkoepelende organisatie van speeltuinen). 

  

Een overzicht van de afgelaste activiteiten: 

 

• Toneeluitvoering (21 maart) 

• Inschrijven Avondvierdaagse (25 t/m. 27 maart) 

• Feestelijke opening speeltuin (1 april) 

• Superzaterdag (4 april) 

• Klaverjasavond (6 april) 

• Avondvierdaagse (20 t/m. 23 april) 

 

Uiteraard wordt er gekeken of het mogelijk is om enkele van deze activiteiten (met 

name de toneeluitvoering) later in het jaar alsnog te organiseren. 

 

Als de actualiteit daarom vraagt kan het zijn dat er nog meer maatregelen moeten 

worden genomen. Hierover zal de vereniging u dan uiteraard informeren. Voor meer 

informatie over de huidige situatie verwijzen we u graag naar de site van de Nuso en 
het RIVM. 

http://www.nuso.nl/artikel/corona/
http://www.rivm.nl/coronavirus


 

 

 

 

 

Wist je dat… 

 
 …. lezen in deze onzekere tijd ritme en houvast geeft? Het 

geeft een kind duidelijkheid dat het in de ochtend meteen 

kan starten met lezen. Op de meeste scholen wordt ook 

iedere ochtend met een kwartier lezen gestart. 

 …. je op YouTube via de zoekterm ‘voorleesboeken’ veel 

boeken kunt vinden die voorgelezen worden? Leuk en 

makkelijk voor kleine kinderen, maar zelfs voor jongeren 

en volwassenen zijn er voldoende boeken te vinden.  

 …. op www.bibliotheekijmondnoord.nl 30 extra 

luisterboeken zijn toegevoegd? Deze zijn ook te 

beluisteren wanneer je geen lid bent. 

 …. dit voor iedereen, volwassenen en kinderen, onzekere 

en onvoorspelbare tijden zijn? Tegelijkertijd zijn het 

historische tijden. 

 …. het voor kinderen prettig kan zijn om hun gedachten 

en gevoelens rondom deze situatie op papier te zetten? 

Maak een dagboek of logboek aan. Ieder gezinslid mag 

erin schrijven, tekenen en plakken. 

 …. dit een mooie schrijf- en verwerkingsopdracht is? Het 

delen van deze opdracht binnen het gezin, creëert inzicht 

en saamhorigheid. Daarbij is het over enkele jaren 

wellicht fijn om nog eens terug te lezen hoe jullie deze 

situatie beleefd hebben. 

 …. lezen zorgt voor plezier, ontroering en ontspanning?  

 …. Lezen je gevoel voedt en je gemoed bespeelt. Het kan 

je blij, boos, enthousiast of droevig maken, maar dat is 

oké. 

 …. lezen ervoor kan zorgen dat je een ander beter 

begrijpt? Door te lezen bekijk je een situatie door de ogen 

van een ander. Je ziet en beleeft dingen die je zelf 

misschien nooit zal meemaken. 
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