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Op afstand in Coronatijd 

 
 

Dag allemaal,  

 

Wat een rare tijd is het! Geen school, maar thuisonderwijs. Dat had ik een paar weken 

geleden nog niet zien aankomen. Het is allemaal in een enorme stroomversnelling 

geraakt.  

 

Het is zo stil op school. Opeens krijgen onze kinderen onderwijs op afstand. 

Het schoolteam heeft er voor gekozen om zo snel mogelijk het programma Snappet te 

lanceren. Ook voor de allerjongsten, die nog niet op Snappet kunnen werken is er werk 

klaargezet, langsgebracht of anderszins aangeboden.  

De school verstuurt een korte enquête om meer van de bevindingen over het werken 

met Snappet te weten te kunnen komen.  

 

Ik ben er trots op hoe het team van leraren zo snel en zo netjes het onderwijs op 

afstand heeft kunnen realiseren. Ook ben ik trots op de inzet van mensen thuis, zowel 

op ouders en verzorgers als op de kinderen, die toch totaal anders dan anders invulling 

moeten geven aan de dag en aan het werk dat geleverd moet worden. 

 

Prachtig vind ik de initiatieven op het prikbord https://padlet.com/Bargkids/Bookmarks, 

de challenges en berichten op ons instagramaccount  
https://www.instagram.com/obs_de_barg  
en de meer op kinderen gerichte Coronanieuwsbrief. Zo proberen we toch contact met 

elkaar te houden. 

 

Normaal gesproken blik ik in het Bargbulletin altijd vooruit op geplande evenementen. 

Dat heeft helaas geen zin nu en het stemt vooralsnog alleen maar somber als je bedenkt 

dat zoveel leuke activiteiten niet door lijken te kunnen gaan. In het bijzonder denk ik 

aan de achtstegroepers die met hun laatste basisschooljaar bezig zijn en die zich 

verheugen op o.a. het schoolkamp én aan de bijna vierjarigen die nu niet weten wanneer 

ze naar de basisschool mogen. 

 

Met elkaar wachten we de berichtgevingen van het kabinet af en kijken dan verder. We 

moeten er maar het beste van maken! 

 

WE MISSEN JULLIE!!! …en hopen dat we elkaar snel weer kunnen zien en spreken.  

 

Let op je gezondheid, let op elkaar. 
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