
 

 

 
 
 

 
In deze editie: 

 Opvang kinderen op school 
 Inzameling professionele mondkapjes en brillen 
 Vanuit onze schoolschaakclub 
 Gebedsgroep 
 Avond4daagse 

Voor in uw agenda: 
 donderdag 9 april: het nieuwe Wegwijzertje wordt verstuurd  

 
 
 
Op zondagavond 15 maart, 17.00 uur komt het nieuws dat de scholen sluiten. Een heel 
hectische en drukke tijd volgt. Ik ren van telefoongesprek naar telefoongesprek, probeer 
tussendoor apps en mails te lezen, een programma te maken voor de maandag want hoe 
gaan we dan starten? En tegelijkertijd probeer ik al die geweldige, lieve, gedreven 
collega's te helpen om hun lessen digitaal aan te bieden. Maar eigenlijk weten zij er veel 
meer van dan ik… 
 
Ik zie dat iedereen fantastisch mooie dingen deelt, elkaar ondersteunt en helpt, nieuwe 
dingen uitprobeert en álles inzet om het onderwijs voor leerlingen gewoon door te laten 
gaan. 
 
Het ontroert me om te zien wat een toewijding de geweldige collega's hebben, hoe hard 
ze werken, met hoeveel liefde er iedere dag een bericht uitgaan naar hun leerlingen en 
dat terwijl een groot deel nu óók nog de kinderen thuis heeft zitten, die ook aandacht 
nodig hebben. 
 
Ondanks dat ik, net als anderen, inmiddels al een paar dagen alleen thuis zit, krijg ik 
steeds een enorm warm gevoel bij het zien van al deze mooie initiatieven en de 
gemeenschappen die ontstaan.  
 
Ik wil u danken voor uw inzet voor de manier waarop u ineens “thuisjuf” of 
“thuismeester” bent geworden. Een rol die vast even wennen is en die u misschien wel 
helemaal niet past. Past u ook goed om uzelf? En op uw kinderen? Het leven bestaat op 
dit moment echt nog steeds uit meer dan alleen de lesstof behandelen. Als het even niet 
gaat, is dat helemaal niet erg. Dat mag zelfs! Waar we nu aan begonnen zijn is een 
marathon, niet een sprint. Natuurlijk is het belangrijk dat we de komende tijd uw 
kind(eren) thuisonderwijs kunnen bieden zodat zij in een bepaalde ontwikkelmodus 
blijven en niet stil komen te staan.  
 
Maar we moeten het misschien ook nog wel een tijdje volhouden. De enige manier om 
een marathon uit te rennen, is door ook op je tempo te letten. Geef uzelf en uw 
kind(eren) alstublieft ook de tijd om te verwerken dat we als maatschappij in  een crisis 
zitten, dat dit een hele andere manier van werken vereist dat iedereen gewend is en dat 
iedereen er volledig begrip voor zal hebben als het even niet lukt. Realiseert u zich 
alsjeblieft dat het ook gewoon even veel en zwaar is, dat er enorm veel informatie op 
iedereen afkomt die je moet verwerken en dat er morgen ook gewoon weer een nieuwe 
dag is. 
 
Zijn er vragen, heeft u hulp nodig of loopt u ergens tegenaan? Weet de  
leerkracht(en) van uw kind(eren) dan te vinden. Zij kunnen u verder helpen.  
 

27 maart 2020 



PCBO De Wegwijzer – Eburonenstraat 48 – 7312 JR – Apeldoorn – 0553554624 
wegwijzer@pcboapeldoorn.nl – www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl 

 

Bedenk vooral ook: de zon schijnt en we zijn (hopelijk) allemaal gezond. Laten we deze 
marathon lekker hand in hand rennen (oké niet letterlijk!  ) op een zodanig tempo dat 
we ook gezamenlijk de eindstreep halen!  
 
Een hartelijke groet, mede namens mijn collega’s,  
Mirthe Top 
 
 
 
Opvang kinderen op school 
De situatie rondom het thuisonderwijs is inmiddels twee weken gaande. Deze afgelopen 
twee weken hebben wij geen opvang verzorgd voor kinderen waarvan de ouder(s) 
werkzaam is / werkzaam zijn in een vitaal beroep. Dank u wel dat u zelf opvang heeft 
kunnen regelen! 
Mocht u de komende week deze opvang niet rond krijgen, dan kunt u contact opnemen 
met onze school via wegwijzer@pcboapeldoorn.nl Wilt u aangeven voor welke kinderen u 
opvang nodig heeft en welke dagdelen het betreft? Graag ontvangen wij dit bericht voor 
zondag a.s. 17.00 uur. 
Uw kind kan / uw kinderen kunnen tijdens de reguliere schooltijden (dus op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur en op 
woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur) opvangen worden. 
Hierbij gelden uiteraard de richtlijnen van het RIVM: uw kind is / uw 
kinderen zijn gezond. Zij mogen geen koorts, neusverkoudheid, 
keelpijn hebben of hoesten. Heeft iemand in uw huishouden koorts, 
dan geldt sinds 23 maart dat alle gezinsleden thuis moet blijven. 
Ouders in een vitale beroepsgroep zijn hierop een uitzondering.  
 
 
Inzameling professionele mondkapjes en brillen 
Veel zorginstellingen in het land, ook in Apeldoorn, zijn hard op zoek naar professionele 
mondkapjes en brillen (spatbrillen, vuurwerkbrillen, deze brillen mogen gebruikt zijn) om 
goede zorg te kunnen blijven verlenen aan al hun cliënten. Er is landelijk namelijk een 
flink tekort aan deze materialen.  
Als school willen wij graag iets bijdragen aan de oproep van Zorggroep Apeldoorn die 
ons bereikte. Wij zijn op zoek naar (professionele) mondkapjes en (gebruikte) 
beschermingsbrillen! Heeft u deze liggen, dan kunt u die op maandag en donderdag 
tussen 09.30 en 13.00 uur op school afgeven. Deze mag u neerleggen op de tafel in 
de centrale hal, onder onze prijzenkast. Dank u wel alvast!  
 
 
Vanuit onze schoolschaakclub 
Kinderen die het leuk vinden, kunnen thuis via de volgende website een account 
aanmaken om te kunnen schaken: www.chessity.com  
 
 
Gebedsgroep 
Normaal gesproken komt onze gebedsgroep één keer per maand bij elkaar. Nu lukt dit 
niet omdat de school gesloten is. De gebedsgroep blijft in deze tijd wel bidden voor de 
school. Dit gaan zij vanaf volgende week vrijdag wekelijks doen.  
Als er specifieke dingen zijn waarvoor u wilt dat er gebeden wordt, dan kunt u dit mailen 
naar het volgende mailadres: wegwijzergebedsgroep@gmail.com  
 
 
Avond4daagse 
De organisatie van de Apeldoornse Avond4daagse heeft ons laten weten dat de 
editie van dit jaar geen doorgang zal vinden wegens de gestelde maatregelen 
rondom het Coronavirus. 

  


