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Beste ouders en verzorgers van De Keizerskroon, 
 

 
De eerste periode zit er op. Het is herfstvakantie.  
We hebben een intensieve, spannende, op momenten 
onzekere maar zeker ook mooie eerste periode achter de 
rug.  
Er is niet één groep opgedeeld in de afgelopen periode. 
Er is zelfs niet één groep naar huis gestuurd. Alle 
vervangingen zijn intern opgelost met invalleerkrachten 
van SKOP, maar vooral met eigen leerkrachten. 
Leerkrachten die extra zijn komen werken, leerkrachten 
die een werkdruk dag (een dag die je niet voor je groep 

staat) hadden en die opgaven om er voor te zorgen dat de betreffende groep les kreeg. Collega’s die 
andere werkzaamheden uitstelden om een groep over te nemen.  
Kortom, met veel extra inspanningen hebben we de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs aan 
en de zorg voor de kinderen weten te realiseren.  
Wij zijn er dan ook trots op dat we dit samen hebben bereikt in het belang van de kinderen en hun 
ontwikkeling. 
 
De keerzijde is dat door al deze extra inspanningen de druk op de leerkrachten én het team als 
geheel is toegenomen. Ook alle ontwikkelingen en onzekerheden omtrent het coronavirus hakken er 
bij ons team in. Dat zult u als ouder in uw eigen situatie en omgeving waarschijnlijk ook ervaren. 
Het extra alert zijn, afstand houden, werk verzorgen voor kinderen die thuis moeten blijven en 
tegelijkertijd het ‘gewone’ onderwijs goed vormgeven én daarnaast bezig zijn met 
schoolontwikkeling vraagt veel van ons team.  Petje af voor ons team dat ik in de afgelopen periode 
meteen heb leren kennen als zeer betrokken en hardwerkend. 
 

Na de herfstvakantie gaan we een periode in van 8 
weken. Ons doel is weer hetzelfde. Het realiseren en 
borgen van de continuïteit en kwaliteit van het 
onderwijs aan de kinderen. Hier gaan we voor en 
staan we voor.  
We zullen ook in die periode te maken hebben met 
het coronavirus, ouders, personeelsleden en 
misschien ook kinderen die positief getest worden 
op corona.  
Leerkrachten die thuis moeten blijven omdat ze 
corona gerelateerde klachten vertonen en/of 

positief getest zijn.  
Daarnaast hebben we te maken met de ‘gewone’ griepgolf die in deze periode de kop op steekt.  
Het zal dus in deze periode ook een grote uitdaging worden voor ons allemaal! 
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We gaan ook de tijd in van Sinterklaas en Kerst. Een gezellige en drukke periode die veel vraagt van 
u, de oudervereniging, de kinderen en ons team.  
De oudervereniging én de werkgroepen zijn achter de schermen al druk bezig met de planning en 
organisatie van deze festiviteiten en hoe deze dan vorm moeten krijgen met een zo nadrukkelijk 
aanwezig coronavirus.  
Dat het anders zal gaan dan anders staat als een paal boven water. Hierover ontvangt u tijdig de 
nodige informatie.  
 
 
 
Tot slot: 
Wij wensen u een fijne en vooral gezonde herfstvakantie. Blijf gezond, blijf alert en dan zien we de 
kinderen en u weer terug op maandag 26 oktober. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Team van De Keizerskroon 
Jethro Schepers en Louise Treffers 
Directie De Keizerskroon 
 
 
 

 


