
 

Kerst 2020 

Zo leefden we toe naar de kerst en zo was de school leeg … 

2020 had nog een verrassing in petto.  

In een dag mochten de kinderen omschakelen en dat deden ze dapper. De viering werd 

opgenomen voor een filmpje, het kerstmaal geïmproviseerd, schriften en boeken gingen in 

een tas. Hier en daar is het kerstverhaal erbij ingeschoten. Na een laatste instructie over 

inloggen bij MOO en meedoen met de livemomenten begon de kerstvakantie. Eddy uit 

groep 2 zei het zo: ‘Het is een beetje naar en een beetje fijn, want nu kan ik iedere dag 

met vriendjes afspreken om te spelen.’ Zijn glimmende oogjes vertelden dat hij de voor-

delen wel zag. 

Na de kerstvakantie willen we de schoolroutine weer oppakken. De eerste weken in ja-

nuari worden in het daltononderwijs wel de ‘zilveren weken’ genoemd, als kleinere vari-

ant op de ‘gouden weken’ direct na de zomervakantie. Dit zijn weken waarin we wat na-

drukkelijker werken aan groepsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling en even herha-

len van de leerstof. Voor kinderen betekent vakantie dat ze toch wat dingen vergeten zijn. 

Nu worden het vijf weken. Dat is bijna een zomervakantie. Eerlijk gezegd maak ik mij daar 

wel wat zorgen over. We hebben gezien dat onderwijs op afstand toch veel minder goed 

werkt voor veel kinderen.  

We kunnen niets anders doen dan het weer zo goed mogelijk oppakken. De leerkrachten 

zijn al druk bezig met het opnemen van instructiefilmpjes en het voorbereiden van live- en 

chatmomenten. Vrijdagochtend 18 december is een belangrijk moment, we testen dan of 

alle kinderen kunnen meedoen met de livemomenten. Wij willen ouders niet belasten met 

onderwijstaken, dat doet de leerkracht. Ook vanaf afstand, iedere dag. Zie je thuis dat het 

niet lukt dan is een mailtje/telefoontje naar de juf of meester voldoende, de leerkracht 

pakt het dan op met je kind. En we hopen heel erg dat de basisscholen een weekje eerder 

open mogen in het nieuwe jaar. 

Tot slot wens ik iedereen een heel fijne kerstvakantie toe en een fantastisch en gezond 

2021! 

 

Marlies de Vries, 

Directeur 

 

Dank je wel! 

Dank je wel Ietsanders Makelaars en Rabobank Ruurlo voor ons kerstdiner met pannen-

koeken van De Heikamp! En dank je wel Kluswijs voor het toetje! Dank je wel Heikamp 

voor het bakken van 160 pannenkoeken, een echte verrassing. 

Ons kerstdiner dreigde in het water te vallen door alle coronamaatregelen. Toen belde 

Daphne Geeraths van Ietsanders Makelaars uit Ruurlo. Samen met de Rabobank wilden ze 

iets leuks doen voor de kinderen van Ruurlo. Of wij iets wisten …  Een groots gebaar 

waarmee ons kerstfeest gered is, ook in coronatijd. Nog specialer werd dit gebaar toen 

het er maandag op leek dat de scholen dicht gingen. Meteen belde Daphne op om te vra-

gen of wij soms dinsdag pannenkoeken konden gebruiken. Echt helemaal super! De Hei-

kamp kon snel inspelen op de nieuwe planning en ook de ijsjes werden keurig op school 

bezorgd. We zijn jullie zo dankbaar. 

7 september 2017 
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Jarigen 

20 december Carmen Gr. 6-7 

23 december Isa  Gr. 4B-5 

24 december Owen  Gr. 3B-4A 

26 december Finn  Gr. 2-3A 

1 januari Yusr  Gr. 2-3A 

6 januari Lauren  Gr. 1 

6 januari Joey  Gr 6-7 

7 januari Rens  Gr. 1  

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

We hebben de afgelopen 2 weken stoeltjes erbij gezet in groep 1 voor Vince G en voor Vince V, wij wensen 

hen een fijne tijd toe bij ons op school! 

 Pagina 2  

 


