
 

WEEKBERICHT 

Verlenging maatregelen 
Dinsdagavond is ons medegedeeld dat t/m 28 april de scholen gesloten blijven. Dit betekent 
dat de scholen (zonder een eventuele tweede verlenging) na de meivakantie weer open 
gaan. Aan het onderwijs zoals we het nu vormgeven zal niet veel veranderen. Echter hebben 
we in de eerste 3 weken vooral de focus gelegd op het herhalen van de oefenstof. Vanaf 
maandag 6 april wordt er ook meer nieuwe lesstof aangeboden. Deze nieuwe lesstof kan 
worden uitgelegd middels instructievideo’s of digitale instructiemomenten op afstand. Daarbij 
realiseren wij ons heel goed dat thuisonderwijs, zeker nu deze periode verlengd is, ook veel 
van ouders blijft vragen. 
 
Als team proberen wij ons maximaal in te spannen, om het onderwijs op afstand zo goed 
mogelijk in te richten. Voor ons allemaal een nieuwe situatie. We zijn trots op hoe het nu gaat 
en zullen hier als team, hard aan blijven werken. 
Hoe lang deze periode ook mag duren: Samen met de begeleiding van jullie als ouders, 
kunnen we het onderwijs voor de kinderen verzorgen. We zijn ook echt trots op hoe de 
kinderen dit oppakken. Samen staan we sterk! 
 
Blijf gezond en let goed op elkaar! 
 
Avond4daagse 
Onderstaand bericht hebben wij verkregen van de organisatie van de avond4daagse: 
“Beste lezer, 
Helaas, ziet het bestuur van de Stichting Avond4daagse Didam zich genoodzaakt de 
avond4daagse 2020, die van 8 t/m 11 juni zou zijn, af te lassen. Dit als gevolg van de 
overheidsmaatregelen rondom het Corona-virus.  
De avond4daagse 2021 zal zijn van 7 t/m 10 juni. 
Noteer deze datum alvast en hopelijk snel tot weerziens! 
Blijf gezond.” 
 
Schoolkorfbaltoernooi 
Onderstaand bericht hebben wij verkregen van de organisatie van het korfbaltoernooi: 
“Het Coronavirus treft ons allemaal. Ook wij zijn helaas genoodzaakt om dit jaar het 
schoolkorfbaltoernooi af te lassen. Volgend jaar zullen wij dit zeker weer organiseren, maar 
voor nu kunnen wij helaas niet anders dan het afzeggen.  
Met vriendelijke groet, 
Organisatie schoolkorfbaltoernooi 
Korfbalclub DLKV” 
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