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HEROPENING SCHOLEN: ONZE VISIE Essen, 11 mei 2020 
 
Beste ouder(s) 
 
15 mei is er eindelijk. Wat hebben we er veel goesting in. Maar we hebben ook spijt want 
verschillende kinderen mogen (nog) niet naar school komen. We hadden ze graag allemaal 
al terug op onze school gezien. Veiligheid zorgt dat dit nu nog niet kan. Die veiligheid wordt 
meer toegelicht in onze andere brief.  
 
Door voormiddagen te kiezen voor onze leerlingen, maken wij een duidelijke structuur.  
Dat geeft rust.  
  
Onze school blijft trouw aan zijn visie. Kinderen gaan de warmte van onze school weer 
voelen... Zo zullen de speeltijden wel in de bubbels gebeuren, maar onze speeltijd zal echt fijn 
zijn. Verjaardagen vieren we ook. Trakteren is dus zeker toegelaten. Zorg er gewoon voor dat 
de traktatie door de leerkracht kan uitgedeeld worden. (vb.grote zak met kleine chipszakjes 
in, niets zelf klaar maken.) Alle gewone fijne activiteiten blijven behouden. Zo zal er ook 
geturnd worden tijdens onze voormiddagen. Zo brengen we onze leerlingen toch in de sfeer 
die past bij onze visie. 
 
In de klas wordt gewerkt met de nieuwe beginsituatie. In onze visie hebben we daar rust in. 
We bieden nieuwe leerstof aan, geven hen maximale leertijd, we stimuleren de ontwikkeling. 
De leerkrachten kennen de doelen. Zij weten welke doelen getraind moeten worden om naar 
het volgende leerjaar te gaan. We zijn ook realistisch. In het volgende leerjaar zal er voor 
sommige kinderen meer tijd nodig zijn om leerstof te automatiseren. En dat is oké. Onze 
aanpak is daar echt ideaal voor. Ook de middelbare scholen weten dit. Heb dus echt 
vertrouwen. 
 
De volgende pagina is nog een kort briefje voor uw zoon/dochter. 
 
En laat het nu maar snel 15 mei zijn. 
 
Als je vragen hebt, telefoneer naar school. Meester Geert beantwoordt graag je vragen.  
 
Met vriendelijke groeten 
meester Geert en heel het Collegeteam 
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HEROPENING SCHOLEN: WELKOM TERUG, LIEVE LEERLING! Essen, 11 mei 2020 
 
Beste leerling 
 
Wat zijn we blij dat jij al mag komen! Ja, we weten het. Niet alle 
leerlingen mogen al terug naar school komen. Hopelijk zien we iedereen 
dit schooljaar nog.  
  
We ontvangen je met open armen. Wat zijn we blij dat we jullie terug 
gaan zien op onze school. Een school zonder jullie is echt niet fijn.  
 
Misschien dat jij het wel spannend gaat vinden.  
 

Wat is een wasstraat? 
Zitten wij echt allemaal 1,5 meter uit elkaar? 

Eénrichtingsverkeer in het schoolgebouw? Hoe moet ik me dat voorstellen? 
En wat is er nu eigenlijk allemaal aan het gebeuren? 

 
Op alle vragen krijg je antwoorden van je leerkracht. De speeltijd zal trouwens echt nog 
speeltijd blijven. Alleen zal de speelgroep kleiner zijn. 
 
Het zal fijn zijn op school. Maar anders.  
Wat hebben wij zin om jullie terug te ontmoeten. 
 
Tot op school, we geven jullie alvast een warme knuffel 
Alle juffen en meesters 
 
 

Loading… we zijn er bijna klaar voor. 


