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van leerkrachten. 

Even bijpraten 

Wat een bizarre tijden beleven we nu. We hebben er nu 2 weken opzitten met onderwijs op afstand. Inmiddels 
bestaan er voor de meeste groepen padlets waarop iedereen aan kan geven hoe er met het aanbod gewerkt wordt. 
Ik word er erg vrolijk van als ik de foto’s van jullie kinderen zie en de resultaten die er op staan. Ik wil jullie een 
groot compliment maken. Het mag ook wel eens benadrukt worden hoe goed iedere ouder dit alles naar beste 
vermogen heeft opgepakt en zich maximaal inspant om of voor opvang te zorgen of het thuisonderwijs te 
verzorgen. Complimenten ook voor alle leerkrachten die zich maximaal inzetten om het juiste aanbod voor 
iedereen te zoeken, bij jullie thuis af te komen geven als het digitaal (of het printen) niet lukt en vele uren bezig zijn 
met vooruit denken, administratie bijwerken, contacten onderhouden met ouders en/of kinderen. Daarnaast vaak 
thuis ook hun eigen kinderen begeleiden bij het thuiswerk dat zij van hun school hebben gekregen. Ook voor hen: 
petje af. En last but not least een compliment aan de kinderen zelf. Ook voor hen zijn het spannende tijden. Geen 
normale ritmes en routines, papa en/of mama die hen nu moeten helpen met het thuiswerk en niet meer bij 
vriendjes of vriendinnetjes kunnen gaan spelen.  

Ik heb er ruim anderhalve week opzitten van ziek zijn. Is me in 19 jaar niet meer gebeurd, maar nu dus wel. Wat 
ben ik dankbaar voor zo’n fijn MT, zo’n betrokken collega’s én voor digitale middelen. Ook ik heb op afstand 
moeten werken, maar ben dankzij de inspanning van collega’s volledig op de hoogte kunnen blijven van alles wat 
speelt.  

Op dit moment is er nog wat onzekerheid over de datum waarop de scholen weer open zullen gaan. De 
verwachting is dat dat later dan 6 april gaat worden. Zodra er iets bekend is zal ik u hiervan op de hoogte brengen 
en zullen we als team opnieuw moeten inzetten op hoe onderwijs op afstand er dan uit gaat zien.  

Dank allemaal voor jullie inzet en heel veel sterkte gewenst met de komende weken. Blijf gezond en maak 
verstandige keuzes. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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