
BELANGRIJKE  DATA  

 

 

dinsdag 

woensdag 

donderdag 

Fruitdagen: 

WolderWeetje 

maandag 30 maart 

Corona en niet naar school ….. hoe ga je daar thuis mee om? 

Beste ouder/verzorger, 

Er komt als ouder momenteel veel op je af. Thuis werken, de scholen zijn 
dicht en kinderen die vragen stellen en informatie willen. Wat mag wel 
en wat kun je beter niet doen? Mogen kinderen nog met elkaar spelen? 
Mag je kind naar buiten? 

Het advies is om het aantal vriendjes en vriendinnetjes waar je kinderen 
mee omgaan te beperken. Maak een vast groepje van ouders, waarvan je 
weet dat zij ook hun best doen om sociale contacten te matigen. Spreek 
met elkaar af dat je elkaar op de hoogte houdt van kleine veranderingen 
in de gezondheid van je kinderen. En weeg daarmee af of ze samen gaan 
spelen. Als kinderen geen klachten hebben, kunnen ze lekker in de tuin 
of evt. op straat en in de speeltuin spelen. Hierbij is het wel belangrijk 
om voldoende afstand tot elkaar te bewaren. 

Deze periode kan soms best wat van je geduld en oplossend vermogen 
vragen. Kinderen moeten wennen aan de nieuwe situatie. Waardoor hun 
gedrag anders kan zijn. Geef elkaar de ruimte en de tijd om te wennen 
aan deze situatie. Probeer het dagritme vast te houden. Een duidelijke 
structuur, afwisseling en afspraken geven houvast en dat is voor kinderen 
prettig. Denk bijvoorbeeld aan: Op normale tijden opstaan en naar bed; 
Vaste beweegmomenten; afspraken over beeldschermgebruik; gebruike-
lijke eetpatroon aanhouden. Maak een dagindeling en hang deze op een 
zichtbare plaats. Bekijk het filmpje ‘in gesprek met je kind over het Co-
ronavirus’ van twee jeugdverpleegkundigen van de GGD. 

Voor actuele informatie volg ons op Facebook of kijk op de site van de 

GGD, het RIVM, Opvoeden.nl. 

Wij krijgen veel vragen van ouders over deze onderwerpen. Heel begrij-
pelijk als het even teveel wordt. Praat erover met anderen en geef jezelf 
wat lucht. En vergeet ook niet dat je als ouder altijd goede afwegingen 
probeert te maken en het beste wilt voor je kind. Door je gezonde ver-
stand te gebruiken en de richtlijnen van het RIVM op te volgen maken 

we er met elkaar het beste van. 

Met vriendelijke groeten 

Marjo van der Vegte  

Jeugdverpleegkundige GGD NOG 

Tel 088-4433357 

Email: m.vandervegte@ggdnog.nl 

Paasviering 
Vervalt  

Woe 8 april 

Studiedag vervalt 
Goede vrijdag vrij 

Do 9 en vrijdag 10 

april                      

Tweede Paasdag vrij Ma 13 april 

Wieltjesdag gr 5 t/m 8 
 
Wieltjesdag gr 1 t/m 4 

22 april  

23 april 

Koningsspelen vervalt 24 april 

Meivakantie 27-04 t/m 08-05-20 

Korfbaltoernooi 
vervalt 

12 en 13 mei 

Hemelvaart  21 en 22 mei vrijd 

Schoolreisje 28 mei 

Avondvierdaagse 
vervalt 

15 t/m 18 juni 

Studiedag  vrij 19 juni 

Voor de meest actuele 
data kijkt u op: 
www.wolderweide.nl  

Van Beekweg 7 

3851 LP Ermelo 

info@lunchkidz.nl 

www.lunchkidz.nl 

06 19252270 

06 33375003 

                                     KvK 65217055  

mailto:info@lunchkidz.nl


 

-Blijf kalm en geef het goede voorbeeld Het langdurig met elkaar thuis moeten blijven is een nieuwe situa-
tie voor iedereen. Kinderen kijken in nieuwe situaties naar hun ouders en andere rolmodellen en stem-

men hun reactie af op dat voorbeeldgedrag. Blijf daarom kalm en geef het goede voorbeeld. 

- Fysieke afstand is geen sociale afstand Contact met anderen is voor mensen heel belangrijk en voor kin-
deren essentieel. Door de huidige situatie lijkt moeilijker om in contact te blijven met mensen buiten het 
gezin. Houd op andere wijze contact met klasgenoten, vrienden en familie. Zorg dat dit contact in ver-
schillende activiteiten van jullie gezin voorkomt: dineer samen met opa en oma via skype. Doe thuiswerk 
online, samen met vriendjes. Maak een gekke video voor een zieke kennis en verzend deze online. Er zijn 
ook veel mogelijkheden om online met elkaar spelletjes te doen. Zeker voor pubers is contact met vrien-

den heel belangrijk. Stimuleer ze dat op andere manieren te doen dan bij elkaar te zijn. 

-Praat als gezin met elkaar over de situatie en maak samen afspraken Beantwoord met elkaar de vragen: 
Wat vraagt deze situatie van ons als gezin? Wat zou lastig kunnen worden en hoe lossen we dat dan op? 

Wat vinden we belangrijk om samen af te spreken? Doe dit zo veel mogelijk samen met je kinderen. 

- Bereid jezelf voor op lastige momenten. Maak bijvoorbeeld een lijst van vrienden die je kind kan bellen 
om even te kletsen, een lijstje met anti-verveel activiteiten en een digitale lijst met knutselideeën. Hierbij 
kun je natuurlijk gebruik maken van alle mooie initiatieven die aangeboden worden. Maar weet dat verve-
lende momenten en momenten met verveling nooit helemaal te vermijden zijn. Ze horen bij het gewone 

leven, coronavirus of niet. 

- Zorg voor dagritme én afwisseling Kinderen die zich niet vervelen zijn gezelliger en luisteren beter. Zorg 
daarom voor beweeg-, rust-, leer en beeldschermmomenten. Plan de dag niet helemaal vol. Houd vol-
doende tijd vrij voor zelfstandig spelen of een spontaan plan. Maar heb ook altijd een aantal activiteiten 
achter de hand tegen verveling. Er zijn via social media veel initiatieven die ouders helpen bij het indelen 
van de dag. Denk aan creatieve knutsel of beweegideeën, wetenschappelijke proefjes voor thuis of voor-
beelden van challenges die vrienden digitaal met elkaar aangaan. Maak hier gebruik van en zorg dat je een 
lijstje met ideeën klaar hebt om op terug te kunnen vallen. Kijk ook of je met elkaar taken kan doen in het 
huishouden, zoals samen koken, schoonmaken, de was opvouwen. Het helpt ook als daar vaak vaste mo-

menten voor zijn. 

- Maak onderscheid tussen werktijd, schooltijd en vrije tijd Zorg voor een duidelijke scheiding tussen 
werktijd, schooltijd en leuke tijd met de kinderen. Als je alles tegelijkertijd doet, doe je eigenlijk iedereen 
te kort. Een heldere scheiding tussen werktijd en vrije tijd zorgt voor rust. Kinderen weten wanneer ze je 
wel of niet kunnen storen én er zijn momenten waarop je niet alle ballen in de lucht hoeft te houden. 
Maak hiervoor afspraken over werktijden en een afwisselende taakverdeling voor werken en zorgtaken 
met je partner, een steun- of buurgezin en je werkgever. Als kinderen wat ouder zijn, dan kun je jouw 
werktijd misschien combineren met hun schooltijd. Zorg wel dat je beschikbaar bent voor schoolse vra-
gen en dat er geen belangrijke telefoongesprekken tussendoor komen. Krijg je zo’n gesprek wel, zeg dan 
tegen de beller 'Ik help m’n kind even met schoolwerk, ik bel zo terug!’ of tegen je kind 'Dit telefoontje is 
belangrijk voor mijn werk, ik kom zo bij je terug, oké?'. 

- Realistische verwachtingen hebben Heb realistische verwachtingen van jezelf, je kinderen, je partner en 
de situatie. De situatie is nieuw voor iedereen. Praat met elkaar, maak een plan, maar wees ook flexibel 
dus durf af te wijken van je plan af als dat nodig is. Mocht je kind bijvoorbeeld sneller klaar zijn met 
schoolwerk dan verwacht, val dan terug op je eerder gemaakte lijstje met leuke activiteiten. Kortom heb 

realistische verwachtingen, wees flexibel en deel je zorgen. Maar vooral: wees mild voor jezelf en anderen. 

- Zorg goed voor jezelf en elkaar Als ouder is het altijd heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. In 
deze situatie is dat nog veel belangrijker, maar misschien wel lastiger dan normaal. Sta hier bij stil. Wat 
betekent goed voor jezelf zorgen voor jou? En hoe zorg jij dat je daar zo goed mogelijk aan toe komt? 
Spreek er ook met elkaar over. Iedereen heeft momentjes en dingen voor zichzelf nodig. Geef voor elkaar 
aan wat voor momentjes en dingen je fijn vindt. 



 

- Zoek én bied steun. Probeer niet alles alleen op te lossen. Een situatie als deze is beter te behappen door 
dit samen te doen. Vraag anderen hoe zij bepaalde knelpunten omgaan en leer van elkaar. Humor helpt. Plan   
indien nodig ‘stoom afblaas telefoontjes’ met vrienden of kennissen, maar wees je bewust dat er kinderen  
kunnen meeluisteren. Steun vragen is niet altijd makkelijk. Stuur een appje, bel aan of doe een kaartje in de 
bus bij gezinnen in jouw omgeving. Laat weten dat ze er niet alleen voor staan en dat opvoedknelpunten ho-

ren bij deze uitzonderlijke situatie. Kijk naar elkaar om en steun elkaar als dat nodig is. 

- Laat de kinderen meedenken en helpen Kinderen vinden het leuk om te helpen en mee te denken met hun 
ouders en komen hierbij vaak met onverwachte oplossingen. Het is ook goed voor hun ontwikkeling en het 
helpt hen om beter met moeilijke dingen om te gaan. Weet daarbij dat kinderen meer geneigd zijn om mee 
te werken aan activiteiten die ze mee hebben verzonnen. Denk hierbij aan het gezamenlijk opstellen van  
dagritme/structuur, de activiteiten en de gezinsregels. Laat kinderen ook, eventueel met jouw hulp, hun eigen     

dagindeling maken. 

- Benoem wat er goed gaat en vier dit. Vertel elkaar aan het eind van de dag wat je leuk vond aan de dag en 
wat er goed ging. We doen dit allemaal voor het eerst, met alle uitdagingen die daarbij horen. Oog hebben 
voor wat er goed gaat geeft een goed gevoel. Vier de succesvolle momenten als onderdeel van jullie       
thuis-school-werk-schema. Zorg voor een bijzonder ontbijt, maak een dansje met elkaar, verras elkaar met 

een lief briefje onder het hoofdkussen of lees een extra boekje of hoofdstuk voor. 

-Tot slot: Vertrouw op de veerkracht van je kinderen Kinderen zijn over het algemeen heel veerkrachtig. 

Maar daarvoor hebben zij wel de liefdevolle steun van een volwassene nodig. Een volwassene die hun vragen 

serieus neemt en beantwoordt, die zorgen wegneemt en het goede voorbeeld geeft. Kinderen die gesteund 

worden door zo’n volwassene kunnen over het algemeen goed genoeg omgaan met veranderingen.         
Vertrouw op de band met je kind, investeer juist in deze periode met knuffels, liefde en aandacht.  

 

 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

De eerste 2 weken dat Wolderweide gesloten is zitten erop. Wolderweide zal nog gesloten blijven tot en 

met 6 april, maar wij houden er al rekening mee dat de sluiting waarschijnlijk langer zal gaan duren.  

 

Achter de schermen (letterlijk) is er heel veel overleg. Digitaal overleggen heeft zich binnen onze scholen-
groep  (SKO)  en dus ook op Wolderweide razendsnel ontwikkelt; zo had ik deze week al MT overleg mid-
dels Microsoft Teams, had ik overleg met de verschillende besturen m.b.t. de opvang van onze kinderen en 
via Zoom overleg met de directies Harderwijk over de ruimteverdeling en daarnaast is er natuurlijk ook nog 

het gebruikelijke contact via e-mail, Parro en telefoon.  

De leerkrachten en Intern Begeleiders zijn ontzettend druk om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk 

vorm te geven. Ik ben dan ook erg dankbaar en trots op de inzet van het team Wolderweide! 

 

De meeste kinderen zijn nu wel gewend geraakt aan de wijze waarop we thuiswerken hebben vormgegeven. 

Met ‘we’ bedoel ik dan de school en ouders.  
We merken dat alle ouders dat hartstikke goed doen en daarvoor verdienen jullie onze complimenten.   

Heel goed!  

Het is echter aannemelijker dat het werkplezier af gaat nemen of dat het al is afgenomen. Kinderen willen 
misschien minder snel aan het thuiswerk en ouders zijn het  - naast het eigen werk, het huishouden en de 
zorgen die een pandemie met zich meebrengt – zo hier en daar wellicht ook al een beetje zat. Dat is niet 

meer dan begrijpelijk. 



 

U bent niet alleen. 

 

Tegen die ouders willen we zeggen: als uw kind het werk niet afkrijgt, dan geeft dat niet. Wat wel gedaan 
wordt, is mooi meegenomen. Veel mensen, groot en klein, maken zich zorgen om wat er allemaal gebeurt in 
de wereld, laten we ervoor zorgen dat de band met uw kind sterk blijft en dat het thuiswerk niet ook een 

grote zorg wordt.  

Bij vragen en opmerkingen, of als u gewoon even stoom wilt afblazen, kun u gerust contact opnemen met het 

team van Wolderweide. 

 

Momenteel zijn we ons als team aan het oriënteren op het werken met Microsoft Teams. Wij willen dan 
middels dit medium instructie en uitleg geven aan de kinderen. T.z.t. zullen wij u informeren en krijgt u uitleg 
hierover. Ook hierbij staat de zelfstandigheid van de leerlingen voorop, maar zal het (online) contact met de 

leerkracht soepeler verlopen dan via Parro of e-mail.  

 

Deze ontwikkeling heeft als voordeel dat het voor u als ouder misschien ook wat makkelijker wordt. Wordt 

vervolgd, dus. 

 

Blijf gezond, pas goed op jezelf en elkaar! 

 

Maarten Hoekman. 

 


