
Kerstbrief IKC De Garve 2020 

Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug. 
Niemand had zich bij het vorige Kerstfeest kunnen 
voorstellen wat ons in 2020 te wachten zou staan. 

In januari zijn we als school, bestuur en MR aan 
de slag gegaan met de verandering van de 
groepen richting het Onderwijs van de Toekomst. 
Er was een ouderavond gepland, maar zover is het 
niet eens gekomen. 

In februari doken de eerste berichten over Covid19 op. We konden op dat moment nog niet weten 
wat dat zou gaan betekenen. En toen, op 16 maart, gingen plotseling alle scholen dicht. Dat was een 
bijzonder moment. De tijd daarna blijft raar. Geen ouders op school, geen Talenten, geen uitgebreide 
feesten of partijen, geen eindtoets voor groep 8. Gelukkig konden we nog wel een bijzondere 
musicalavond organiseren voor deze kinderen. 

In de zomervakantie is de school prachtig verbouwd. Met alle vrouwen van het team hebben we 
gebuffeld bij het uitruimen en het weer inruimen van de lokalen. Ook het opstarten was intensief. 
Maar het resultaat staat er. Wat zijn we blij met onze nieuwe indeling. Elke vierkante meter wordt 
gebruikt voor onze kinderen. En wat zijn we met zijn allen ICT-vaardig geworden. We zijn al met al 
erg tevreden. 

En nu, aan het eind van 2020, weer zo’n vreemde afsluiting. Geen Kerst samen kunnen vieren, dat 
komt wel aan. Net als de sluiten van de school. Vaak genieten de kinderen van een dagje vrij of van 
de vakantie. Maar nu weten ze wat hun te wachten staat. We zien op school veel verdrietige 
kinderen. Ze beseffen goed wat de lockdown betekent voor hunzelf of voor hun ouders. Ze maken 
zich zorgen en zijn soms bang. We hebben er met elkaar alles aan gedaan om het jaar voor de 
kinderen goed te laten verlopen, maar we kunnen helaas niet al hun zorgen wegnemen.  

Hoop 
 
De hoop dragen wij 
diep in onszelf. 
Is ze niet daar, 
dan is ze nergens. 
 
Hopen is onze diepste aard 
en staat of valt niet met  
wat er in de wereld gebeurt. 
 

De hoop zit ons in de ziel, 
is gegrift in het hart en 
verankerd voorbij de horizon. 
 
Hopen is ergens voor werken 
omdat het goed is. 
De overtuiging dat iets zinvol is, 
hoe het ook afloopt en 
wat het resultaat ook moge zijn. 
 
Vaclac Havel 

 

“Kinderen zijn immers onze hoop voor de toekomst?”  Met nieuwe hoop kijken we uit naar het jaar 
2021. We hopen dat het een mooi jaar mag worden voor u, uw kinderen en voor ons allemaal. 

 

We wensen u allen gezegende kerstdagen toe! 
 

Het team van De Garve 


