
 

Ouderinfo april 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RKBS De Parkiet 
Parkietlaan 1 
2566 XT Den Haag 
Tel. 070-363 13 69 
www.parkiet.org 
info@parkiet.lucasonderwijs.nl 
 
I N H O U D: 
 
‘Teams’ 
 
Uw kind ziek? 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
 
Pasen, het feest van donker 
naar licht 
 
Bericht van pastor Duncan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teams: 
 
Het werk richting de kinderen is op de rit. Natuurlijk blijven we kritisch op ons eigen 
proces en zullen we steeds blijven nadenken over hoe we zaken willen verbeteren 
en oppakken. Ook is er verschil in de klassen. Dat is logisch. We kijken naar wat er 
op dat moment goed haalbaar is voor de leerkracht, maar we kijken ook naar wat 
de behoefte is van de klas. Er zijn ook verschillende onderwijsbehoeften per klas en 
we spelen hier ook verschillend op in. 
 
We merken dat het heel fijn werkt, wanneer kinderen van groep 4 t/m 8 in de 
ochtend inloggen op Snappet en ook op een tweede tabblad, ook op Teams. 
Hierdoor kan een leerkracht ook met een leerling video bellen, wanneer we zien dat 
het even niet goed gaat. Er is ook gemakkelijk contact te leggen, omdat de 
leerkracht ziet dat de leerling toch al achter de computer zit. Het is fijn wanneer u 
uw kind hier ’s ochtends op attendeert/ bij helpt. 
 
Ik ben trots op wat de leerkrachten en kinderen al voor elkaar krijgen met elkaar! 
Zonder uw hulp was dat natuurlijk niet gelukt! 
 
Uw kind ziek? 
 
Wanneer uw kind ziek is, blijft het de bedoeling om de ziekmelding via 
MijnSchoolinfo te doen. De leerkrachten begrijpen dan direct dat uw kind zijn werk 
niet zal maken/ af zal krijgen. Weer beter melden is daarna ook weer belangrijk ;). 
 
Schoolmaatschappelijk werk: 
 
Beste ouders/verzorgers, 
In de afgelopen weken heeft het kabinet besloten om alle scholen te sluiten. Dit is 
een grote verandering voor u als ouder en zeker ook voor uw kind. Voorheen was 
het mogelijk om een afspraak met schoolmaatschappelijk werk te maken 
om met elkaar in gesprek te gaan over vragen rondom opvoeding of zorgen over uw 
kind. Helaas gaat dit voorlopig niet. Gelukkig zijn er wel andere vormen, waarin 
deze gesprekken alsnog kunnen plaatsvinden. Heeft u gezien deze bijzondere 
situatie vragen of loopt u thuis tegen dingen aan? Aarzel dan niet om mij te bellen. 
Wellicht kan ik met u meedenken aan een oplossing. Wij kunnen bijvoorbeeld een 
bel- of video-call- afspraak inplannen. 
Ik ben ma t/m do telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 28 24 73 04. 
Met vriendelijke groet, Hajar el Hadri 
 
Pasen, het feest van donker naar licht: 
 
Pasen, een feest waarbij we er aan denken dat er na een donkere tijd, ook weer een  
lichte tijd aankomt. In deze tijd nemen we even de tijd om stil te staan bij hoe het  
leven nu is. 
Juffen en meesters missen de kinderen. Kinderen missen hun vriendjes. We missen 
vrienden en familie die we nu niet kunnen bezoeken. Juist in deze tijd merken we 
dat de mensen om ons heen zo belangrijk zijn. Het is bijzonder dat we juist in zo’n 
moeilijke tijd beseffen dat de aandacht voor de mensen om ons heen zo belangrijk 
is. Laten we omkijken naar elkaar en voor elkaar zorgen. 
Er zullen weer lichte tijden aan gaan komen, hopelijk kunnen we dan ook blijven 
ervaren dat de tijd met elkaar zo kostbaar is. 
 
Het hele team van De Parkiet wenst u fijne Paasdagen! 
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Een bericht van pastor Duncan 

 
Lieve meisjes en jongens, 
Wat is het toch stil. Geen vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen op school. 
Geen bezoekjes aan oma en opa. Geen juf of meester die gezellig uit een leuk boek 
kan voorlezen. Daarom krijgen jullie via de nieuwsbrief dit kort berichtje en deze 
filmpjes over het paasverhaal. Dat is een heel bijzonder verhaal. Een verhaal van 
Jezus die veel goede dingen voor de mensen deed. Hij had daarom veel vrienden en 
volgers. Maar hij had ook vijanden. Dat waren mensen die het helemaal niet eens 
met hem waren. Ze waren boos op hem. En daarom lieten zij hem gevangen nemen 
en werd hij gestraft. Jezus voelde zich heel alleen. Hij stierf aan het kruis tussen 
twee misdadigers. Maar daarmee is het verhaal niet uit. Want er gebeurde een 
wonder. Drie dagen later bleek dat hij niet meer dood was. Zijn vrienden waren heel 
erg blij dat hij nog leefde. ‘Laat ons nu niet meer alleen’, zeiden ze. ‘Want als wij jou 
verliezen, hebben we niets meer.’ Jezus beloofde hen dat hij altijd bij ze zou zijn. 
Nog steeds geloven heel veel mensen dat Jezus bij hen is. Ze kunnen hem niet zien, 
maar ervaren toch zijn aanwezigheid. Dat maakt hen blij. Dat geeft hen hoop en 
kracht. Hierover zingt Aliyah een heel mooi liedje. Jullie kunnen het horen en zien 
via de volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=49wuMRVDkf0 
 
Voor alle kinderen van de onderbouw is het paasverhaal ook te zien via: 
https://www.youtube.com/watch?v=NcnhC_4m0Sg 
 
En voor de kinderen van de midden- en bovenbouw is dat via: 
https://www.youtube.com/watch?v=TtcdKEfDaUQ 
 
En als jullie de hele film samen met jullie mama en papa willen zien dan ga je naar 
deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Qh-pUivc1w 
 
Ik wens jullie allemaal een vrolijk en fijne Pasen toe.  
Groetjes van pastor Duncan  
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