
  

  

 

 

 

 

 

 

 
Nummer 9, 25 maart 2020  

Namens het team van De Piramide 

 

 

Samen maken we er het beste van! 

 

Het is nu ruim een week na het ingaan van maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. 

Het blijft een onwennige, onwerkelijke en spannende tijd. Velen van u zoeken naar een manier om 

met deze situatie om te gaan en wij, het team van De Piramide, ook. Vorige week stond voor ons in 

het teken van praktische zaken: het onderwijs op afstand op de rit krijgen en opvang regelen voor de 

kinderen. Alle kinderen hebben inmiddels hun spullen opgehaald. Voor ouders die werken in cruciale 

sectoren is er kinderopvang op school. De tienminutengesprekken zijn bijna allemaal telefonisch 

gehouden. Als team overleggen we veel met elkaar, op school of via videobellen, over wat we 

kunnen doen om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te geven.  

 

We zijn trots dat we dit nu al voor elkaar hebben gekregen. We zijn ontzettend blij met alle begrip en 

medewerking van u, ouders, om het onderwijs te laten doordraaien. U bent vast aan het ontdekken 

hoe thuisonderwijs voor jullie het beste werkt. Dat kost tijd. Ook als leerkrachten zijn we aan het 

ontdekken en leren. Hoe houden we contact met de kinderen? Hoe laten we hen op afstand leren? 

Hoe houden we hen gemotiveerd? Een leerkracht zei heel mooi: “Als passie en noodzaak in het 

onderwijs ontbreken, zal verandering nooit plaatsvinden”. Passie hebben we, de noodzaak was er 

van de ene op de andere dag, dus veranderen we. We zijn ervan overtuigd dat deze situatie ons ook 

veel goeds zal brengen als de school weer opengaat.  

 

 

 

Nog belangrijker dan leren… 

 

Veel ouders en kinderen zijn goed bezig. We zien dagroosters, het leerwerk wordt keurig gemaakt op 

papier en online, kinderen lezen, doen leerzame spelletjes, de schermtijd wordt beperkt, enzovoorts. 

Top! Lukt het niet om dit vast te houden: dat geeft niet! Kinderen moeten ook wennen aan deze 

situatie, aan het leren thuis met hun ouders als begeleider. Misschien vinden ze het heerlijk om even 

niet naar school te hoeven en spelen ze liefst de hele dag buiten. Misschien zijn ze juist verdrietig en 

missen ze hun vrienden en het contact met familie. Misschien zijn ze bang, of boos omdat allerlei 

leuke dingen niet doorgaan. Dat hoort er allemaal bij.  

  



Dus wees ook begripvol, laat eventueel het strakke rooster los, laat hen lekker spelen, geef de 

kinderen aandacht, praat met hen, speel met hen, ga samen bewegen, kijk een leuk programma of 

een film, knuffel elkaar of doe even lekker niks. Want waar kinderen nog meer behoefte aan hebben 

dan leren is zich veilig en geliefd voelen. Maakt u zich geen zorgen over een leerachterstand of een 

verstoord ritme. Als de kinderen terugkomen op school, komen ze vanzelf weer in het schoolritme en 

krijgen ze werk op hun niveau. Daar gaan wij met ons team voor zorgen. Intussen: ‘leg de lat op de 

hoogte van het kind’: de ene keer wat hoger en de andere keer wat lager. 

  

 

 

Samen leuk en leerzaam bezig blijven: tips van ouders en leerkrachten 

 

• Bak samen iets lekkers. Laat uw kind het recept lezen,  

de ingrediënten zoeken en alles afwegen.  

• Laat uw kind op straat met stoepkrijt een hinkelpad  

tekenen met daarin – in vakken – alle letters van het  

alfabet. Hiermee kun je samen een letterspel spelen.  

Pak een dobbelsteen - en heeft u die niet in huis:  

knutsel er een of maak een grabbelzak met genum- 

merde papiertjes. Iedereen hinkelt het aantal dat hij  

gegooid of getrokken heeft. Met de letter waarop je  

staat, verzin je een woord. Uw kind schrijft het woord  

op en u controleert de spelling. 

• Laat uw kind in huis verpakkingen zoeken waar een gewicht  

of inhoudsmaat op staat en alles van licht naar zwaar ordenen. 

• Facebook.com/doevrijdag: tips om kinderen op een leuke manier te laten leren. 

• Ook al kun je niet ver van huis: virtueel op reis gaan en musea bezoeken, kan wel. Op 

https://artsandculture.google.com/ vindt u heel veel virtuele rondleidingen door bijzondere 

plekken op de wereld, steden, musea en dierentuinen. 

• Laat de kinderen moppen voorlezen of naspelen. 

• Laat uw kind een ouder familielid bellen, bijvoorbeeld opa en oma, en hen interviewen over 

hun jeugd. Hoe ging het er vroeger bij hen op school aan toe? Wat deden ze graag als ze vrij 

waren?  

• Maak samen een tekening. Teken bijvoorbeeld jezelf of elkaar. U kunt ook een rol 

behangpapier gebruiken, uw kind gaat op de onbedrukte kant liggen, u tekent de omtrek en 

samen gaan jullie de figuur verder kleuren en ‘aankleden’. 

• Maak samen muziek, daar heb je geen instrumenten voor nodig! Zie 

https://schooltv.nl/video/meer-muziek-in-de-klas-bodypercussie/ 
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