
 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020 

We leven in een bijzondere situatie. Iets wat we nog niet eerder hebben meegemaakt en ook hopen 

nooit meer mee te maken. Wie had dit aan het begin van dit schooljaar kunnen bedenken. Niemand 

toch!  

We leven van dag tot dag met steeds wisselende informatie. Echter niemand weet precies wat de 
komende tijd ons gaat brengen. We kunnen alleen maar gissen en net als bij het Nederlands 

voetbalelftal zijn er heel veel bondscoaches. Heel veel organisaties bieden hun diensten aan, zowel 
gratis als tegen betaling. Heel veel deskundigen zijn met het onderwijs bezig, nu en straks als we het 

virus hopelijk onder controle hebben. Wij proberen echter de rust te bewaren en elkaar het hoofd niet 
op hol te laten brengen. Dat werkt het beste. Een intelligente Ruinerwoldse aanpak zullen we maar 

zeggen. 

Alle scholen zijn dicht en het onderwijs wordt op een andere manier aangeboden met alle mitsen en 

maren. We zitten nu met zijn allen bijna 4 weken in de situatie dat er geen fysiek onderwijs mogelijk 

is. Samen wordt er gekeken naar wat, gegeven de situatie, de beste oplossing is. 

Leerkrachten, leerlingen en ouders werken zich een slag in de rondte om alles draaiende te houden. 
Enorm veel respect voor iedereen die daar zijn steentje aan bijdraagt. Het valt niet mee om thuis de 

zaak te managen en de rol van leerkracht en ouder te combineren. We zijn wel tot de conclusie 

gekomen dat we het samen moeten doen. Op die manier kunnen we ook nog dichter bij elkaar komen. 

Natuurlijk zijn we ook al enigszins bezig met de periode dat de scholen eventueel weer open gaan. Hoe 

pakken we dat op? Is het van groot belang dat de kinderen misschien wel een achterstand opgelopen 

hebben of is eerst het sociaal emotionele wat prioriteit moet hebben? Onze kinderen hebben nogal wat 
mee moeten maken. Hoe is dat gegaan? Sommige kinderen zullen angstig zijn en hebben van dichtbij 

nare dingen meegemaakt. Allemaal vragen die ons bezighouden en waar we het in het team over gaan 

hebben. 

Als schoolleider ben ik natuurlijk ook in een bijzondere situatie terecht gekomen. Best lastig om daar je 

weg in te vinden. We vergaderen op afstand en mijden zoveel mogelijk fysiek contact. Gelukkig heeft 

KC Ruinerwold bevlogen en professionele mensen. Ik vertrouw op hun vakmanschap, maar toch mis ik 
nu het ‘wij gevoel’. De groepsapp is een uitkomst en daardoor heb ik toch nog het gevoel met mijn 

mensen in contact te staan.  

Ik wens iedereen veel wijsheid en gezondheid toe! 

 

Geplande activiteiten 

Aan het eind van een schooljaar staan er altijd heel veel activiteiten gepland, die uiteraard in de 

meeste gevallen zijn gecanceld. Belangrijke en minder belangrijke zaken. 

Voor de kinderen belangrijke zaken: 

• schoolkamp; deze staat gepland in (eind) juni. We wachten nog even af wat er na de 
meivakantie gaat gebeuren.  
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 Nationale Voorleesdagen 2016  
De Nationale Voorleesdagen zijn van woensdag 

27 januari t/m zaterdag 6 februari.  

We hebben er een geitje bij! geschreven door 

Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe, 

is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2016. 

 



 

• schoolreizen; We weten ook nog niet of de schoolreizen doorgang kunnen vinden Een optie 
zou kunnen zijn deze te verplaatsen naar het begin van het volgend schooljaar. De kinderen 

zouden dan 2 keer op schoolreis gaan. Ook hiervoor blijven we nog in de wachtstand. 
• feestelijke  ouderavond (afscheidsmusical groep 8). Deze willen we ook graag door laten 

gaan. De vorm staat nog ter discussie. 

• de Koningsspelen die op 17 april in het hele land zouden worden gehouden, gaan niet 

door. Voor meer dan 1,2 miljoen basisschoolkinderen is er die dag geen sportdag. De 

landelijke organisatie vindt het niet verantwoord en gepast om het sportieve Oranjefeest te 
organiseren. 

 

Meester Jeroen Wouter 

Het herstel van meester Jeroen Wouter heeft zich, ondanks alle coronaperikelen, goed doorgezet. Dit 

houdt in dat hij per 1 mei hersteld is verklaard en weer volledig aan het werk gaat. Voor juf Petra 

betekent dit het einde van een lange invalperiode.  

We hebben juf Petra leren kennen als een prettige collega die bereid is zich volledig voor een groep 
kinderen in te zetten. Dit hebben we ook zeer zeker gemerkt. Ze heeft erg lange dagen gemaakt om 

zich in te werken en alles in gereed te brengen voor de groep en dat was beslist niet eenvoudig. We 

willen haar alvast namens kinderen en het team hartelijk bedanken voor deze enorme inzet. 

Noodopvang 

Voor ouders in de vitale beroepen organiseren we noodopvang. Prioriteit hebben de ouders die allebei 
buitenshuis in de acute zorg werken. Daar is het uiteindelijk vooral voor bedoeld. We willen de groepen 

in de opvang niet te groot laten worden. We spannen het paard dan achter de wagen. Aanmelding gaat 
via mij, directeur.dissel@wolderwijs.nl . Zonodig proberen we groepen te combineren ( onderwijs en 

opvang). Ik heb dan minder mensen nodig. Ook de collega’s van de opvang doen het prima en stellen 

zich heel zelfstandig en flexibel op. Ook alle respect daarvoor.   

Belangrijke data; 

Maandag 13 april (Paasmaandag) is de kinderopvang gesloten. 

Meivakantie: maandag 27 april tot en met vrijdag 1 mei 

 

Fijne Paasdagen! 

Jaap scheper 
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