
 

 

 

                                                                                                                             
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Er zit alweer een week thuisonderwijs op. We merken aan de gesprekken met de kinderen dat 
het pittig wordt. Het nieuwe is er vanaf, het vrijere is minder leuk. Veel kinderen geven zelf aan 
terug naar school te willen. Wij willen niets liever. We missen iedereen en de school is zo leeg, 
het hart is er uit. We hebben heel veel respect voor jullie ouders die deze weken eigen werk 
combineren met juf  of meester zijn van je eigen kind(eren). Dat is niet niks, dat weten we. 
We vragen jullie om nog even vol te houden. Ik denk dat we allemaal dinsdagavond voor de tv 
zitten en in spanning afwachten wat onze minister-president gaat vertellen. Wat hebben 
onderzoeken naar gezinnen uitgewezen? Is het mogelijk om scholen weer te openen? Met wat 
voor restricties? Wij denk er al heel veel over na maar pas na dinsdag kunnen er concreet wel of 
niet mee aan de slag. 
 
 
Tweede Wereldoorlog 
Volgende week staat het onderwijs voor groep 7&8 ‘s ochtends in het teken van WO II, 75 jaar 
herdenking en de Dodenherdenking. Vorig jaar werkten de kinderen uit groep 8 mee aan het 
project “Oorlog in mijn buurt” waarin ze op zoek gingen naar verhalen over WO II. Dat kan nu 
niet. Loes Dijk, directeur van obs ’t Jok, heeft daarom zelf lessen gemaakt en hier gaan alle 
kinderen van de groepen 7/8 van OPOT mee aan de slag.  
’s Middags zullen we voor alle kinderen zorgen voor opdrachten voor taal en creatief in het 
kader van Koningsdag. Er wordt druk gewerkt aan een soort van alternatief programma voor 
Midsland. Het is nog niet helemaal zeker wat lukt en wat kan en mag. We houden u hiervan op 
de hoogte 
 
Algemeen 
Heeft u vragen, tips of wilt u gewoon even iets delen? Aarzel dan niet om contact met ons op te 
nemen. Samen staan we sterk! 
 

Hieronder wat foto’s van ons want…….we missen jullie allemaal. 



 

 

    

 
 

WE MISSEN JULLIE!!!!!!!!!!! 
    

 


