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WolderWeetje 

maandag  6 april 

 

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 
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06 33375003 
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Lelystad, 1 april 2020 

Beste ouders, verzorgers, 

Daar staan we dan. We zijn halverwege de derde week waarin we zo veel mogelijk binnen blijven. We ge-
ven onderwijs op afstand. We werken vanuit huis en begeleiden onze kinderen in hun schoolwerk. En tege-
lijkertijd zijn er zorgen over familie en vrienden en soms zijn we zelf ziek. Het is een volle tijd, die veel 

van ons allen vraagt. 

Scholen dicht tot de meivakantie 

Gisteravond heeft het kabinet bij de persconferentie aangegeven dat de scholen langer dicht blijven. De 
scholen blijven in ieder geval dicht tot en met dinsdag 28 april. Omdat daarna de meivakantie begint zijn 
de scholen dicht tot en met 3 mei. Onze school heeft de meivakantie gepland tot en met 10 mei, uw kin-
deren zullen dus tot en met 10 mei niet naar school kunnen. Hopelijk kunnen de kinderen dan naar 

school op maandag 11 mei. 

Gezondheid staat voorop                                                                                                                    
In deze moeilijke periode is het vooral van belang dat we gezond blijven. Er wordt heel veel van iedereen 

gevraagd. 

Met het opgegeven schoolwerk proberen we structuur te bieden. Het is fijn als het lukt uw kind(eren) 
daar bij te helpen, maar het moet absoluut geen strijd opleveren in huis. Nogmaals, uw gezondheid en die 

van uw kind zijn het belangrijkst in deze. 

Contact tussen de leerkracht en uw kind vinden wij op dit moment ook erg belangrijk. Niet alleen om de 
kinderen te begeleiden bij het werk, maar vooral om een luisterend oor te bieden. Voor kinderen is dit 

een spannende en ingewikkelde tijd. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderwijs aan uw kind dan kunt u hiermee natuurlijk 
terecht bij de leerkracht van uw zoon of dochter. Onze leerkrachten zijn zelf vaak ook vader of moeder. 
Ook zij combineren werken vanuit huis met de zorg voor kinderen en soms ook ouders. Prettig als we 
op uw begrip mogen rekenen in deze situatie waarin misschien niet alles loopt zoals we dat het liefste 

zouden willen. 

We denken met elkaar na over het vervolg van dit schooljaar, voor als de scholen weer opengaan.      
Niemand heeft deze situatie eerder meegemaakt. Alle kinderen zullen na de Coronaperiode met deze 
ervaring op school komen en alle kinderen hebben een aantal weken onderwijs gemist. We zullen omgaan 
met de veelheid aan ervaringen van de kinderen en zullen ook ons onderwijs nog meer moeten afstem-

men op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Met vriendelijke groet, 

Koen Oosterbaan en Maaike Huisman 

College van Bestuur 

 

Alle directeuren van SKO 

Maarten Hoekman, directeur van KBS Wolderweide 

  


