
 

  

       24 maart 2020 

Beste scholen, ouders en kinderen, 

 

Door de maatregelen die 15 maart 2020 door de overheid zijn genomen om het coronavirus zo veel 

mogelijk te beperken, zijn vorige week maandag alle scholen dicht gegaan en veel ouders zijn nu met 

de kinderen thuis. Dit is natuurlijk niet niks en vraagt aanpassingen van iedereen.  

 

Want thuis zitten betekend nogal wat:  

- Kinderen zijn inmiddels begonnen met ladingen werk van school. De scholen werken hard 

om de kinderen en hun ouders te helpen en ondersteunen waar dat mogelijk is.  

- Ouders hebben hun eigen werk. De werkgeven/collega’s verwachten dat we ons werk 

blijven doen en dat verwachten we ook van onszelf. Natuurlijk zijn werkgevers en collega’s 

begripvol, maar ook op deze werkzaamheden staan immers gewoon deadlines.  

- En mogelijk ook de combinatie van werk van beide ouders. Hoe regel je dat? Verdeel je het 

op de dag of per dag of…?  

 

Daarnaast is er een extra belasting: de zorgen rondom het coronavirus. 

- Constante zorgen om familie, vrienden en andere mensen of bijvoorbeeld mantelzorg.  

- De uitspraak van Rutte, dat veel mensen corona zullen krijgen om groepsimmuniteit op te 

bouwen.  

- Hoe lang gaat dit duren? Hoe zit het met de vakanties?  

- En ook de harde werkelijkheid: wie zal ik missen na deze periode?  

 

Graag willen wij vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk in deze moeilijke tijd tips geven aan ouders 

en kinderen om hen te ondersteunen. In deze brief geven we alvast wat tips mee, maar we willen de 

komende tijd ook via de nieuwsbrief of website van de scholen inspelen op onderwerpen en thema’s 

die op dit moment in gezinnen kunnen spelen. Ook ouders die bij het schoolmaatschappelijk werk 

nog niet bekend zijn kunnen via die weg contact met ons opnemen mochten zij vragen hebben of 

iets willen bespreken. Als school of als ouder kunt u altijd contact met ons opnemen. Ondanks dat 

wij op dit moment niet fysiek op school of kantoor aanwezig zijn, zijn wij wel thuis aan het werk en 

bereikbaar én beschikbaar voor scholen, ouders en kinderen. 

 

U kunt contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker die verbonden is aan uw school of 

met de bureaudienst op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uur. Dit kan op het 

volgende telefoonnummer: 088-9004000 of via bureaudienst.goereeoverflakkee@kwadraad.nl.  

 

Als afsluiting willen we graag een paar tips met u delen om het hoofd in deze tijd koel te houden:  

 

Positieve mindset 

Ondanks deze vreemde situatie is het goed om hier ook iets positiefs van te maken. Als ouder(s) kun 

je samen met je kind of kinderen spelletjes doen zoals een puzzel maken, een spelletje spelen, een 

filmmarathon houden, samen iets lekkers bakken of lekker creatief aan de slag 
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Zorg voor structuur  

Hoe afgezaagd het ook klinkt.. Dit is een belangrijk redmiddel voor een gezin. Het inplannen van de 

dag zorgt ervoor dat iedereen weet wat te doen staat en wat er van iedereen verwacht wordt. Zet 

de wekker, stap op tijd het bed uit. Maak een gezond en stevig ontbijt. En zorg voor voldoende 

afwisseling. Spreek een tijd af wanneer en hoe lang de kinderen met een beeldscherm aan de slag 

mogen en wanneer het huiswerk wordt gemaakt.  

 

Leuke activiteiten bedenken 

Het is nu heel belangrijk om in deze weken met elkaar leuke activiteiten te bedenken die je kind of 

jullie als gezin kunnen doen. Wat helpt is om een lege pot of iets anders erbij te pakken en deze te 

vullen met allerlei ideeën die u, uw kind of jullie gezin leuk vindt om te doen. 

 

Steun elkaar als ouders 

Voor jullie ouders komt er naast het ouderschap, het huishouden, de opvoeding en het werk nog 

een extra taak bij. Opeens ben je een naast dit alles ook juf of meester. Belangrijk is om als ouders 

elkaar te steunen en elkaar af te wisselen in de verschillende taken. Maak afspraken wie er wanneer 

thuis is als hier sprake van is. Zorg dat je beide even tijd voor jezelf heb of voor elkaar. Dit kan door 

rustmomenten in te plannen. Kinderen kunnen op een vast moment even op hun eigen kamer 

spelen.  

 

De tuin in of het balkon op… 

Frisse lucht is goed voor kinderen. Heb je een tuin dan kunnen kinderen lekker in de tuin spelen. Of heb je 

een balkon, dan kun je samen wellicht een spelletje doen buiten. 

 

Hartelijke groet,  

Uw schoolmaatschappelijk werker 

 

Tineke Knape 

Kwadraad Maatschappelijk Werk 

 

Mobiel  0640636736 

Werkdagen Maandag, woensdag en de even week op donderdag 

e-mail  t.knape@kwadraad.nl    

Website www.kwadraad.nl  
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