
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 
Afgelopen maandag is het niet gelukt om het wekelijkse 
nieuws te versturen maar ik wil op het einde van deze 
eerste vreemde onwennige week graag iets met jullie 
delen. 
 
Gisteren moest mijn man werken (afwezig tussen 800u-
1730u) en was ik dus de aangewezen persoon voor het 
thuisonderwijs aan onze 3 jongens (groep 5, 4 en 2).  
 
Ik ging zonnig van start (want ook juf, verstand van onderwijs, mooi schema gegoogeld 
en voldoende werk van school gekregen om te doen). Ik was nog geen 20 minuten op 
weg en ik wilde de handdoek al bijna in de ring gooien… Wat een klus!  
 
De oudste bleek niet gediend te zijn van enige feedback op zijn werk (dat hij binnen een 
paar minuten wist af te raffelen) en de jongste vond alle leuke ideeën die zijn juf had 
aangedragen vooral “heel stom!” en weigerde dus iets te doen en keek alleen maar 
verlekkerd naar de chromebooks van zijn broers (waar hij dus niet aan mocht komen, 
want er moest online gewerkt worden). De middelste fietste er aardig tussendoor. 
En terwijl ik al mijn pedagogische en didactische kennis probeerde toe te passen op 
mijn eigen kinderen (maar 3 hé mensen, geen 25....) waren de e-mail en telefoon aan het 
ratelen en probeerde ik tussendoor toch nog even iets te beantwoorden en te regelen en 
rond 15u ook nog even onze eerste online teamvergadering te houden met de collega’s. 
 
Wellicht roept bovenstaande iets van herkenning op… en misschien loopt het bij de 
ander juist hartstikke soepel en wordt er volleerd schooltje gespeeld met/door de 
kinderen. Weet in ieder geval dat wij vanuit school ons best doen om te zorgen voor een  
gevarieerd onderwijsaanbod zodat de kinderen wel iets kunnen doen en in een soort 
van schoolritme blijven én tegelijkertijd ook snappen dat dit niet elke dag even goed 
haalbaar zal zijn.  We zitten allemaal in hetzelfde schuitje! 
 
Dag voor dag dus maar…wat vandaag niet lukt, lukt morgen misschien wel. 
Voor nu, blijf gezond en we houden contact! 
 
  
 
 

Jarigen t/m 6 april 
 
20/3 Saar (5 jaar) 
5/4 Djessmay (8 jaar) 
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(Geplande) vervanging 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
School gesloten 
Deze week heeft iedereen zijn/haar werk op kunnen halen in de klas en iedereen kan 
thuis aan de slag. Soms is er nog een chromebook of ander materiaal opgehaald.  
Vanaf maandag is de school echt GESLOTEN!  
Er zijn dagelijks mensen in huis voor de opvang van leerlingen die aangemeld zijn. Deze 
leerlingen worden buiten bij de deur opgehaald en weer teruggebracht.  
Mocht er toch nog iets nodig zijn, dan kan dit alleen na overleg. De leerkracht zal de 
benodigde spullen naar buiten toe brengen.  
Dit alles om de mensen die de opvang verzorgen en hier nog aan het werk zijn, zoveel 
mogelijk te beschermen. 

 
Communicatie over het thuiswerk 
Dagelijks tussen 9.00-10.30u zitten leerkrachten klaar om vragen te beantwoorden van 
ouders en leerlingen. Ook op andere momenten kunnen er vragen gesteld worden, maar 
laat een antwoord wat langer op zich wachten (vaak nog dezelfde dag tijdens 
schooltijden, anders de volgende dag tijdens het spreekuur).  
Leerkrachten zullen vanaf volgende week ook contact opnemen met de leerlingen, vaak 
via facetime.  
In sommige groepen is er een groepsapp. Goed om hiermee snel informatie uit te 
kunnen wisselen. Waak er tegelijkertijd voor dat er niet teveel heen en weer verkeer is 
waardoor het meer een belasting wordt voor alle partijen dan een hulpmiddel. 
 
Verzoek vanuit Malderburch 
Hieronder leest u een verzoek vanuit Malderburch. Ik heb afgesproken dat tekeningen 
en knutselwerken etc. ook bij ons in de brievenbus mogen worden gestopt en/of in een 
tasje aan de deur kunnen worden gehangen. Wij zorgen er dan voor dat ze bij de 
mensen terecht komen. Rechtstreeks opsturen kan natuurlijk ook! 
 
Doen jullie allemaal mee?  

 
Zie volgende bladzijde 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Malden, 20 maart 2020  
Aan:  Basisscholen in Malden  
 
Betreft:  Verrassing voor bewoners Malderburch ?  
 
Geachte team,  
Namens de Activiteiten Begeleiding van  ”Malderburch, Centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg” heb ik  de 
volgende, bijzondere vraag aan jullie.  
Nu alle kinderen thuis bezig zijn met schoolzaken en waarschijnlijk “opdrachten” krijgen via 
“SocialSchools” of via andere digitale wegen, is er misschien ruimte om iets creatiefs én waardevols in te 
zetten ……..   
  
De bewoners van “Malderburch” mogen momenteel geen enkel bezoek ontvangen, ook de eigen familie 
niet.  Daarnaast zijn er tijdelijk geen enkele gezamenlijke activiteiten én eten alle bewoners op de eigen 
kamer. Dat is nogal ingrijpend, zeker als je juist afhankelijk bent van sociaal contact en weet dat er normaliter 
juist veel afleiding is en georganiseerd wordt. Gelukkig is er wel zeer zorgzaam personeel !  
 

 
 
Wat wij vanuit Malden zouden kunnen doen is ………… iemand fantastisch verrassen met een leuk kaartje, 
een tekening , een vrolijke brief of iets anders om via de post te sturen ! Je zou elke bewoner daar enorm 
mee verrassen én plezieren !!  
 
Dit is dus de vraag.  
Willen jullie de kinderen “tippen”, of misschien zelfs stimuleren,  om zo’n verrassingspost te maken en via de 
post te sturen?   
Juist via de post, daar verreweg de meeste bewoners niet digitaal communiceren én het voor deze 
leeftijdsgroep extra leuk is om iets tastbaars te ontvangen en bijvoorbeeld op te hangen.  
 Ik ben zelf actief als vrijwilliger voor gymactiviteiten op de “gesloten afdelingen dementie” SALSA en TANGO, 
maar kan momenteel  in Malderburch ook niet in actie komen. Alle vrijwilligers is gevraagd om op deze 
manier iets te betekenen.  
Doen jullie mee?  
                                                  De post sturen naar:     

                                                  Malderburch   
                                              t.a.v  Afdeling Salsa / Tango   
                                             Broekkant 16  
                                             6581 AE Malden  
  
Met hartelijke groet,  
Jos van Helden.  

 


