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Beste ouders
Het is een bijzondere, maar ook ingrijpende
periode voor ons allemaal.
Ik ben ontzettend trots op het team! Iedereen
zet zich enorm in om onderwijs op afstand te
bieden. Het is soms even zoeken en
uitproberen, maar iedereen stort zich er vol
overgave in.
Afgelopen week heb ik steeds met groepjes
leerkrachten een online vergadering
gehouden. Het is fijn om op deze manier met
elkaar contact te houden en op de hoogte te
blijven hoe het met iedereen gaat en hoe het
lesgeven op deze manier verloopt.
Ik heb ook veel bewondering voor de ouders
en kinderen! Er wordt hard gewerkt aan het
schoolwerk. Fantastisch om te merken! Ik wil
nogmaals mijn grote dank uitspreken aan de
ouders voor uw begrip, uw inzet en de
hartverwarmende en ondersteunde reacties
die we van u mogen ontvangen.
Mocht u (financiële) hulp nodig hebben dan
wijs ik u op de volgende links:
https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geldgemeente-helpt
https://www.delft.nl/zorg/jeugd-engezin/jij-doet-mee
https://www.samenvoorallekinderen.nl/
Op dit moment hebben wij ook te maken met
verschillende zieke collega’s. Wanneer een
leerkracht ziek is dan vult de parallelcollega de
classroom. De parallelcollega is de collega van
dezelfde groep maar dan van de andere
locatie.
Wanneer uw kind op dit moment ziek is dan
kunt u hem/haar ziekmelden bij de leerkracht.
Tenzij wij uw kind uiteraard bij de opvang
verwachten belt u in dat geval even naar
school..
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Wij hebben afgelopen week het bericht
ontvangen dat de eindtoets van groep 8 niet
doorgaat. Het schooladvies is nu het
definitieve advies. Wij communiceren hierover
verder met de ouders die dit aangaat.
Op de locatie Hof van Delft zijn wat
werkzaamheden verricht die nu mooi kunnen
plaatsvinden nu de school toch leeg is.
Afgelopen week zijn alle lokalen leeggehaald
door George en zijn de vloeren in de was
gezet (op de locatie Voordijkshoorn was dit
niet nodig). Er is tevens een nieuwe
brandmeldinstallatie geplaatst, die volledig is
aangepast aan de eisen van deze tijd. In elk
lokaal hangt nu ook een slowwhoop.
Binnenkort worden op het schoolplein van
deze locatie ook enkele kapotte stoeptegels
vervangen en de kuilen die op het schoolplein
zijn ontstaan worden opgehoogd.
Volgens planning worden ook de lokalen op de
locatie Voordijkshoorn geverfd. Dit gebeurt
binnenkort.
Op woensdag 25 maart jl. was het meestersen juffendag. Op deze dag vieren wij normaal
gesproken onze verjaardagen met de
kinderen. Maar nu hebben wij ook iets anders
gevierd. Namelijk dat wij leerkracht zijn en in
het onderwijs werkzaam zijn. Wij hebben
gevierd dat wij van vitaal
belang zijn voor de
ontwikkeling van de
kinderen en dragers van de
samenleving. Alle
meesters en juffen hebben
een kaart ontvangen van
om ze hiermee te feliciteren en hen te
bedanken voor hun enorme inzet.
Ik wens u alvast een fijn weekend toe!
Met vriendelijke groet, namens het team,
Marianne Wijshake-Laarberg
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