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UITDAGINGEN Essen, 24 maart 2020 

 
Beste ouder(s), 
 
We hopen dat jullie en je naasten in goede gezondheid verkeren. Het doel van de 
maatregelen is erg duidelijk. We willen niemand besmetten met het coronavirus. Daar gaan 
we voor. 
 
Ondertussen sturen wij graag op maandag en donderdag uitdagingen en taken naar jullie. 
Hier willen we het even over hebben. Deze opdrachten zijn ondersteunend voor de tijd 
thuis. Voor sommigen zijn het te veel opdrachten, voor anderen te weinig. Sommige 
gezinnen bestaan uit meer kinderen waardoor de uitdagingen juist zeer goed kunnen, 
terwijl het daarom bij anderen juist niet lukt. En zo kunnen we nog meer overtuigingen 
geven over de taken. De media speelt hier ook een duidelijke rol.  
 
En ja, ook hier is onze visie erg duidelijk. We schenken jullie taken en uitdagingen ter 
ondersteuning. Bespreek met je kind wat zeker een goede training is voor hem of haar. Durf 
ook indien nodig taken te laten wegvallen. Of misschien geef jij weer nieuwe taken bij? 
Neem gerust dat initiatief. We hebben iets ‘gemiddeld’ naar jullie gestuurd. Onze visie is dat 
er geen ‘gemiddelde’ leerling bestaat. Er bestaat ook geen ‘gemiddelde’ gezinssituatie.  
 
Kortom, maak je niet ongerust. Jullie doen het juiste. Wees daarvan overtuigd. 
Ondertussen gaan wij, als de school terug open gaat, volop inzetten op het trainen van de  
juiste kerndoelen. Als school staan we al heel sterk in leertijd (= tijd dat kinderen effectief 
aan het leren zijn). We gaan die tijd dan ook optimaal besteden aan de kerndoelen.  
 
Ik hoop dat deze brief jullie rust geeft. Als je nog persoonlijke vragen hebt, mail dan gerust 
naar je leerkracht of naar mij. We antwoorden snel en graag. 
 
Gewoon nu het juiste doen, daar gaan we voor. 
Op Gimme vind je nog een link naar een mooi lied: “Ode aan de thuisonderwijzende ouder”. 
 
Tot snel in goede gezondheid, 
Meester Geert en alle personeelsleden van onze lagere school 
 
 

“Het gaat er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt, het gaat erom dat je binnen blijft.” 


