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Beste ouders,  
  
Deze tijd vraagt veel flexibiliteit en 
doorzettingsvermogen van iedereen. Sinds gisteravond 
hebben we meer duidelijkheid gekregen over hoe het 
onderwijs er de komende maanden uit zal gaan zien. 
Dit betekent veel voor jullie gezinnen, het onderwijs en 
de ontwikkeling van de leerlingen. In deze nieuwsbrief 
kunt u lezen hoe de komende periode eruit gaat zien.   
  
Maatregelen tot tenminste 28 april (nos.nl)  
Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding 
van het coronavirus worden verlengd tot en met 
dinsdag 28 april. Dat heeft premier Rutte gezegd op 
een persconferentie na het crisisberaad tussen de 
meest betrokken ministers.  
Dat betekent dat de scholen ook na 6 april dicht 
blijven, net als de horeca. Ook het dringende advies om 
1,5 meter afstand van elkaar te houden en zo veel 
mogelijk thuis te blijven, blijft van kracht. Het 
uitoefenen van contactberoepen, zoals kappers en 
masseurs, blijft verboden.  
'Maak geen plannen voor de meivakantie'  
28 april valt midden in de meivakantie, dus leerlingen 
gaan op zijn vroegst na 3 mei weer naar school. Rutte 
zei dat het devies is en blijft om binnen te blijven "We 
willen dat zo min mogelijk mensen door het land gaan 
reizen. Na 28 april gaan we echt nog niet helemaal 
terug naar de oude situatie. Dus ga geen plannen 
maken voor de meivakantie."  
  

 

 

 
 
 

 
 
Onderwijs op afstand vanuit de Driesprong  
In elke groep, voor elke leerling hebben we een zo 
goed afgestemd mogelijke werkwijze 
georganiseerd. De leerkrachten hebben de 
leerlingen letterlijk en figuurlijk in beeld en houden 
zo goed mogelijk zicht op de voortgang van de 
ontwikkeling.   
Het is erg fijn dat ouders met vragen, tips en 
opmerkingen de leerkrachten benaderen. Zo maken 
we deze periode voor iedereen zo prettig mogelijk. 
Ook als het thuis even niet meer lukt, kunnen we 
samen nadenken over een oplossing.   
We helpen elkaar  
Ouders met een cruciaal beroep proberen zelf een 
oplossing te vinden voor de opvang van de 
kinderen. Lukt dit niet dan zal de school of 
kinderopvang helpen. Het is dan belangrijk dat 
ouders zelf contact zoeken met de school of 
kinderopvang.  
Gezinnen die het in deze tijd, om wat voor reden 
dan ook, niet makkelijk hebben en hulp of 
ondersteuning nodig hebben, kunnen ook contact 
opnemen met de school. Dan zal de school, in 
overleg met de ouders, de jeugdverpleegkundige 
en/of jeugdconsulent samen zoeken naar de meest 
werkbare oplossing om deze periode door te 
komen. Dat kan opvang op school zijn, maar ook 
extra ondersteuning op afstand.   
Voor opvang buiten schooltijden geldt dat dit zoveel 
mogelijk gemeentelijk gecoördineerd wordt. Ook is 
er tijdelijk een 24/7 opvang ingericht om ouders uit 
cruciale beroepen te ondersteunen.   
  
 
 



 

 
Belangrijk Bericht Oud Papier  
Vanwege Corona-maatregelen zal het oud papier in 
aangepaste vorm plaats vinden. Hierbij gelden de 
maatregelen van het kabinet! Houdt dus afstand en 
laat het papier in huis bij ziekteverschijnselen.  

1. Brengtijden worden tijdelijk verruimd naar:  
2. Vrijdag 3 april van 13.00-17.00 uur   
3. Zaterdag 4 april van 9.00-17.00 uur  
4. Eén persoon bij de container per keer, wacht 
dus op de aangegeven plaats als er al iemand bij 
de container is!  
5. Helaas kunnen de vrijwilligers niet assisteren 
bij het inladen van het oud papier.  
6. De container graag compact en netjes, van 
achteren af, op hoogte instapelen.  
7. Op de haalroute wordt zaterdagochtend (bij 
goede gezondheid) papier ingezameld, dit kan wat 
langer duren dan normaal aangezien er geen twee 
personen ingezet kunnen worden.  

En natuurlijk geen gebruikte tissues bij het oud papier 
doen.  
We hopen op uw begrip, en wensen iedereen veel 
sterkte toe in deze tijden.  
 

Met vriendelijke groeten,  
Gerrit Klaseboer  
Oud Papier Commissie De Driesprong  
  
 
 

 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activiteiten in de komende maanden  
In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat 
een aantal regionaal of landelijk georganiseerde 
activiteiten niet door zullen gaan dit schooljaar. 
Voor onze school gaat het om:  

• Avond4daagse  
• Koningsspelen  
• Schoolvoetbal  

Daarnaast hebben we moeten besluiten om 
schoolreis, schoolkamp en de feestelijke 
ouderavond niet door te laten gaan voor dit 
schooljaar. Dit vinden we erg jammer. Het team zal 
in gesprek gaan met ouderraad en 
medezeggenschapsraad over een passende 
oplossing voor het gemis van deze drie belangrijke 
activiteiten. We zullen jullie hier later over 
informeren.  
Wanneer de scholen weer zullen starten, willen we 
alle onderwijstijd zo goed mogelijk benutten om 
eventuele hiaten te signaleren en te verhelpen. Dit 
om ervoor te zorgen dat het onderwijs na de 
zomervakantie niet in het gedrang komt.   
 
 

 
Peuterspeelzaal ‘ Hummeltje 
  
Hallo allemaal,  
Vanaf 13 maart is de peuteropvang i.v.m. het 
coronavirus gesloten.  
Helaas zullen we elkaar door de genomen 
maatregelen een hele tijd niet zien.  
Via ouderportaal Konnect, de telefoon en de e-mail 
hou ik jullie op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. 
Vanaf deze week ben ik gestart met het maken van 
korte video’s voor jullie peuters. 
Door de enthousiaste reacties zal ik hier zeker de 
komende tijd mee door gaan!  
Ik hoop dat we elkaar in goede gezondheid weer 
terug zullen zien na deze bijzondere periode.  
Els 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 


