Pesse, 08-07-21

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Het schooljaar 2020-2021 zit erop. Een schooljaar waarop Corona opnieuw een groot stempel wist te
drukken. Een jaar vol hobbels, pieken en dalen op vele niveaus. Wéér een schoolsluiting. Waarbij
gezinnen geregeld in de knel kwamen door alle beperkingen die er waren, of te maken kregen met
ander leed. Met besmettingen onder leerkrachten, kinderen en ouders, met soms hele grote maar
onvermijdelijke (persoonlijke) gevolgen. Altijd het spanningsveld tussen bewaken van veiligheid voor
leerlingen en personeel aan de ene kant en ruimte in de regels aan de andere kant. Het was
tekenend voor het afgelopen jaar en we hopen dit in de toekomst niet opnieuw mee te gaan maken.
Garanties zijn er echter niet te geven, hoe graag ik dat ook zou willen.
Op het gebied van communicatie kan het natuurlijk altijd beter. Corona-beperkingen maakten dat
juist die persoonlijke communicatie en het contact met onze ouders zoals we dat gewend zijn op de
Posthoorn, onder druk kwam te staan. Wij werken er als team hard aan om dat zo soepel mogelijk te
laten verlopen. De eerste contactpersoon voor u als ouder is áltijd de leerkracht. Is er sprake van
zorg, dan schuift de Intern Begeleider aan. Voor beleidszaken of zaken die de leerkracht niet kan
oplossen komt u bij mij. De meeste ouders komen mij als directeur daardoor eigenlijk niet tegen.
Bij deze brief voeg ik het inlegvel met gedetailleerde informatie voor het komende schooljaar vast
toe. Ook de door de overblijfcommissie gemaakte planning voor hulp bij het overblijven (tot de
herfstvakantie) wordt vandaag ook via Parro verspreid. Op vrijdag 20 augustus ontvangt u dan -,
zoals u dat inmiddels van ons gewend bent - van de leerkracht van uw kind(eren) de groep specifieke
informatiebrief + de volledige schoolgids ’21-’22 en (opnieuw) het bijbehorende inlegvel in uw email. Op 20 augustus zullen ook de ouderhulplijsten worden verspreid.
Op persoonlijk vlak wil ik iedereen bedanken voor alle blijken van medeleven naar aanleiding van het
verlies van mijn moeder en de ernstige ziekte van mijn vader dit voorjaar. Ten slotte wil ik u allen
namens het hele team bedanken voor de mooie “borrelbon” die we als blijk van waardering van alle
leerlingen en ouders hebben mogen ontvangen. Als team wensen we iedereen een hele fijne en
zorgeloze zomervakantie en we zien elkaar graag op maandag 23 augustus weer op school!

Namens het hele team van obs De Posthoorn,

Ilona van Leuveren.

