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Bijzondere tijden 
Avondvierdaagse gaat niet door 
Pasen thuis 
 
 
 
 

Bijzondere tijden Een nieuwsbrief in een periode 
waarin we van dag tot dag en van week tot week 
leven. Een brief vanuit ons thuis naar jullie thuis. 
Want thuis is nu de plek waar school is, waar de 
peutergroep is en waar het kinderdagverblijf is voor 
de meesten van ons. In de afgelopen weken hebben 
kinderen, ouders en medewerkers van ons IKC  
samen geprobeerd daar al zo goed mogelijk een 

weg in te vinden. Gelukkig is 
er helemaal niemand die in 
deze onverwachte 
omstandigheden verwacht dat 
we dit allemaal in één keer 
moeten kunnen. Wij zien 
dingen over het hoofd en 
bedenken een week later  hoe 
iets misschien beter kan. We 

vermoeden en vernemen uit 
jullie berichten dat dit thuis 
ook zo gaat. De ene dag is 
ook de andere niet. Wij 
denken dat het op dit 
moment het 
allerbelangrijkste is om dat 
te accepteren. Hoe lastig 
ook soms. Weet ons te 
vinden, want we zijn er!  Deze 
nieuwsbrief vormt op dit moment een 
mooi orgaan om iets te kunnen delen 
van alle waardevolle opbrengsten van 
deze weken. Iedere dag worden er 
videogesprekken gevoerd, er wordt 
veel gemaild door ouders en kinderen, 
er worden filmpjes en foto’s gedeeld. 
Er wordt serieus gewerkt, maar ouders 
en kinderen bedenken samen ook 
andere activiteiten. We kunnen er 
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een boek mee vullen inmiddels. Daar zijn we dan 
ook heel blij mee en erg trots op! Bij deze dan ook 
een kleine selectie van de beelden die wij 
ontvingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick, Lisette en Mientje hebben vorige week 
samen activiteiten voor thuis met als thema "Lente" 
naar alle peuters en ouders gestuurd. Via Klasbord 
hebben alle peuters een filmpje ontvangen waarop 
het prentenboek  Goed gedaan Kippiekip wordt 
voorgelezen. Ook hebben zij een lenteliedje 
gezongen. Via de mail is het prentenboek gestuurd 
en ook vele leuke spel- en knutselideetjes om thuis 
te kunnen doen. Ouders mogen daarvan foto's 
sturen naar "het Olifantenbos" zodat alle peuters 
kunnen meegenieten. Er zijn al leuke reacties 
binnengekomen.  

Avondvierdaagse gaat niet door Bericht van de 
organisatoren van de avondvierdaagse: Wij vinden 
het écht ontzettend jammer voor al die kinderen die 
met zoveel enthousiasme en plezier meedoen aan  
de BOL JUNIOR Avond-4-Daagse, maar helaas … door 
alle ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben 
wij moeten besluiten om de Avond-4-Daagse die van 
12 t/m 15 mei zou worden gehouden, in zijn geheel 
af te gelasten. 

We proberen of we de A4Dgse na de zomervakantie 
kunnen organiseren, maar daar is op dit moment 
nog helemaal niets van te zeggen. Zodra we weten of 
en zo ja wanneer precies de A4D wordt gehouden na 
de zomer, laten we dat natuurlijk gelijk weten! Wij 
hopen dat jullie er dan allemaal weer bij zijn! 

Pasen thuis Nog even en dan is het Pasen. Op school 
waren we dan met een project bezig geweest en een 
viering en een ontbijtje  aan het voorbereiden. Die 
traditie houden we vast natuurlijk voor komend 
schooljaar. Voor nu hebben we aan de weektaak van 
volgende week een bijlage toegevoegd waarin heel 
in het klein de ideeën die we voor dit jaar hadden, 
gedeeld worden. We nodigen jullie van harte uit om 
samen naar het verhaal van De boom met het oor te 
kijken en luisteren. Het is een prentenboek over een 
kleine jongen die zijn verhaal niet kwijt kan en dan 
hoort over de allerhoogste boom van het park. Wat 
de mensen niet weten, maar alle dieren wel, is dat er 
in de stam van de 
boom een oor zit. Een 
oor dat echt luistert… 
Het verhaal is mooi, 
vrolijk, troostend en 
hoopgevend. Niet 
alleen als een 
betekenisvol thema 
met Pasen, ook in 
deze gekke tijd 
waarin het fijn is als 
we oog en oor voor 
elkaar hebben. We 
wensen iedereen 
fijne Paasdagen!  


