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Jesaja 40:31 Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een 

adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent maar raakt niet uitgeput.  

 

 

Beste ouders, 

 

Zoals u ziet en beleeft, worden wij komende dagen/weken beperkt in ons handelen door het 

Coronavirus. Dat verandert nu drastisch ons normale leven en manier van werken.  

Zo hebben wij afgelopen maandag via ‘drive through’ de distributie van schoolmateriaal voor al 

onze kinderen van klassen 1 t/m 6 geregeld. Langs deze weg wil ik alle ouders en collega’s 

hartelijk danken voor de uitstekende samenwerking. ALLE pakketjes zijn opgehaald; jullie zijn 

top! Dank ook aan Mark Fowler (voorzitter van onze oudercommissie) en zijn team van MGAT. En 

Bossi Security Services voor de goede service. 

Vandaag hebben alle klassen kunnen starten met ‘digitaal onderwijs’. Voor ons ook nieuw; maar 

samen komen we er! 

 

Via directie SPCOA hebben wij vandaag officieel een brief binnengekregen van de Minister van 

Onderwijs. Hierin vermeldt hij, dat de doorstroomtoets voor de 6e klassers dit schooljaar niet 

doorgaat. Het objectieve en zorgvuldig door de school bepaald schooladvies zal gelden als bewijs 

voor toelating tot de verschillende onderwijsniveaus te weten EPB, MAVO, of HAVO.  

Daar zijn wij nu dan ook nauwgezet mee bezig. 

 

Voor de leerlingen van de klassen 5 geldt dat het verkeersexamen pas aan het begin van het 

schooljaar 2020-2021 afgenomen zal worden. De klassenleerkrachten zullen de nodige 

aanpassingen met de kinderen bespreken. 

 

Voorlopig komen er geen uitgebreide mompies, maar zullen wij in deze vorm via onze website 

contact met u houden.  

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u mij via de schoolmail bereiken. 

 

Sterkte, wijsheid en vooral veel geduld in deze spannende tijd. De Heer zal ons ook in deze 

uitdaging bijstaan en behoeden. 

 

 


