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Complimenten voor ouders en kinderen 

Studiedag op donderdag 9 april en Pasen 
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Allereerst wil ik starten met het uitdelen van een groot compliment aan alle 
ouders en kinderen. Ouders die elke dag weer alle ballen in de lucht houden 
door zelf te werken, hun kinderen aan het schoolwerk te houden en ook nog 
het huishouden runnen en dat zo’n lange periode achtereen. Respect daar-
voor!  Daarnaast complimenten aan de kinderen die iedere dag weer hun 
schoolwerk op afstand moeten maken en de school en hun leerkracht(en) zo’n 
lange tijd moeten missen. De kinderen worden door de leerkrachten inmiddels 

ook heel erg gemist. Maar laten we hopen, door ons met zijn allen goed aan de maatregelen te hou-
den, dat deze situatie snel eindigt en we alle kinderen vanaf 11 mei weer mogen en kunnen ontvan-
gen op school.  

Naast complimenten voor de ouders ook complimenten voor de leerkrachten. Velen van hen zitten in 
dezelfde situatie als u ouders, thuis werken, hun kinderen aan het schoolwerk houden en het huishou-
den runnen. We zitten met zijn allen in een complexe situatie die veel vergt van ons geduld, ons uit-
houdingsvermogen, aanpassingsvermogen onze creativiteit en veerkracht. Uiteindelijk blijft het nog 
steeds het meest belangrijk dat we op elkaar blijven passen en we met zijn allen gezond blijven.  

Op donderdag 9 april is het studiedag. Van donderdag 10 t/m maandag 
13 april is het paasvakantie. Op deze dagen zal er geen schoolwerk voor 
thuis voor de leerlingen klaargezet worden. Dit zijn vrije dagen. De stu-
diedag gaat voor de leerkrachten in aangepaste vorm wel gewoon door. 
Op woensdagmiddag 8 april rond 17.00 uur zult u per mail in MSI 
het schoolwerk voor uw kind(eren) voor dinsdag 14 april ontvan-
gen. Op de studiedag zullen w ij ons gaan beraden en voorberei-
den op het moment wanneer de kinderen, hopelijk op 11 mei, weer te-
rug op school komen en op de juiste afronding van dit schooljaar dat 
door deze omstandigheden vrij onverwachts zo’n bijzondere wending heeft genomen. Zodra wij keu-
zes hebben gemaakt, zullen wij u natuurlijk zo spoedig mogelijk daarna op de hoogte stellen.  

Bloemen knutselen voor de bewoners van Ipse de Bruggen 

In deze tijd heeft iedereen het moeilijk. Ook ouderen en mensen met een beper-
king die deze dagen geen bezoek van hun naasten meer mogen ontvangen. Van-
ochtend heeft u per MSI van ons een berichtje ontvangen over het knutselen van 
een bloem voor de bewoners van Ipse de Bruggen, om hen voor de komende 
Paasdagen eens in het zonnetje te zetten. De knutselopdracht staat ook in de 
werkplanning van de kinderen de komende dagen. Wanneer u thuis echt geen 
knutselmaterialen hebt om die bloem te maken, mag u de materialen op school 
komen afhalen. De geknutselde bloemen kunnen na het weekend op school inge-

leverd worden. De richtlijnen hiervoor staan in de mail die u vanochtend ontvangen heeft. Houdt u 
zich bij het ophalen en brengen van materialen op school a.u.b. netjes aan de richtlijnen!!! 

Afgelaste activiteiten in verband met Coronacrisis 

Daar de Avond4daagse valt in de periode tot 1 juni, de pe-
riode waarop geen activiteiten mogen plaatsvinden, is deze 
afgelast.  

In de week van 29 juni zijn ook de SPY-sportdagen voor de 
groepen 5 t/m 8 van alle Ypenburgse scholen gepland. De-
ze zullen dit schooljaar ook geen doorgang vinden.  


