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Betreft: Verdere informatie m.b.t. sluiting van de scholen 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Door middel van deze informatiebrief willen we u verder op de hoogte brengen rondom de 
maatregelen die genomen zijn. 
 
Op dit moment zijn de collega’s hard bezig om lesstofpakketten voor de leerlingen samen te stellen. 
Met betrekking tot inhoud en werkwijze met betrekking tot deze lesstofpakketten verwijzen wij u 
graag naar informatiebrief van gisteren. 
 
Op dit moment hebben we te maken met een technische tegenslag. Op dit moment hebben we een 
storing in de printer, waardoor deze tijdelijk niet te gebruiken is. De monteur is onderweg, maar op 
dit moment heb ik geen zicht wanneer de printer weer gerepareerd is. Wellicht komt het 
lesstofpakket hierdoor iets vertraagd bij u thuis aan. 
 
We vinden het heel belangrijk dat ook het Bijbelsonderwijs doorgaat. Echter vallen de vertellingen 
over de lijdenstijd op school stil. Daarom willen we u graag alternatieven aanbieden om het 
Bijbelsonderwijs toch aan te kunnen bieden: 

1. www.abcvoorkinderen.nl 
2. www.abcvanhetgeloof.nl 
3. www.bijbelsopvoeden.nl 

Het zou mooi zijn om een centraal moment in het gezin te plannen om hier met elkaar aandacht aan 
te besteden. Ondanks een andere vorm is het voor de Heere geen belemmering om dit onderwijs te 
zegenen en wellicht kan het een bijzonder moment zijn om als gezin extra stil te staan bij het lijden 
en sterven van de Heere Jezus. 
 

Indien één van uw kinderen of iemand in het gezin ziekte is, lijkend op het coronavirus, 

dan horen wij dit graag van u. We willen u vragen dit door te geven aan de administratie 

(admin@dewijngaardsbo.nl). Het is voor ons van belang om enigszins in de gaten te 

houden hoe het met de kinderen gaat. En zeker niet onbelangrijk, we kunnen uw gezin 

gedenken in ons gebed! 

 

Enkele ouder(s)/verzorger(s) hebben aangegeven dat ze gebruik willen maken van de 

opvang omdat ze werkzaam zijn in cruciale beroepen. Deze ouder(s)/verzorger(s) krijgen 

hierover een aparte informatiebrief. 

http://www.abcvoorkinderen.nl/
http://www.abcvanhetgeloof.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/
mailto:admin@dewijngaardsbo.nl


 

We zullen ook de komende tijd de richtlijnen van de overheid volgen. Mocht dat tot veranderingen in 
de situatie leiden, zullen wij u daar verder over informeren. We hopen dat we op deze manier een 
bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs aan onze leerlingen. Voor alles geldt: Zo de Heere wil en 
wij leven zullen. 
 
Voor nu, jongens, meisjes, ouders en verzorgers: allemaal de hartelijke groeten van het hele team! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Mede namens de collega’s, 
 
T.G. (Theo) Hogendoorn, directeur 
J. (Jan) Koppelaar, directeur 


