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Beste vrijwilligers,
De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus raken iedereen in Nederland, zo ook
onze kinderKOOKschool. Alle scholen zijn gesloten en daarmee is er abrupt ook een
stop gezet op onze planning. Dat is natuurlijk heel jammer voor de kinderen en
leerkrachten, maar evenzo voor alle vrijwilligers die nu niet in actie kunnen komen.
Hierdoor missen we allemaal zowel de lessen als de gezellige ontmoetingen in onze
school.
Hoewel 6 april a.s. uitsluitsel gegeven zal worden of het onderwijs hervat zal kunnen
worden, houden wij er toch rekening mee dat de strenge maatregelen tot 1 juni verlengd
zullen worden. Eerlijk gezegd houden wij er zelfs ernstig rekening mee dat er dit
schooljaar geen enkele activiteit in onze school meer zal kunnen/mogen plaatsvinden.
Het spreekt vanzelf dat de KKS zich volledig achter de instructies vanuit de overheid blijft
stellen. Natuurlijk gaat onze gezondheid boven alles.

Update :
❖
Karin en ik proberen in deze fase waarin wij fysieke contacten zoveel mogelijk willen
vermijden, toch op een goede manier tot besluitvorming te komen en achterstallige
administratieve klussen aan te pakken. Inmiddels zijn er ook vrijwilligers (Guus en MarieJosé) die in de thuissituatie een helpende hand bieden, b.v. door de geluidspanelen te
bekleden met stof. (het wordt MOOI!!!!!)
❖
Het Bestuur heeft inmiddels zijn 1e vergadering gehad en is daarmee geïnitieerd, zo
spoedig mogelijk zullen de specifieke taken worden verdeeld en gecommuniceerd.
Karin is benoemd tot beleidsmedewerker en adviseur van het Bestuur (vanwege haar
werkzaamheden voor St. Menswel is het (nog) niet mogelijk deel uit te maken van het
Bestuur)

❖
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Met de Gemeente Echt-Susteren houden wij regelmatig contact over adviezen en
financiën.
❖
Fase 2 KinderKOOKschool : het realiseren van een moestuin c.q. speel- en picknick
plaats :
Aloïs heeft toestemming gegeven om 2/3 van de grote Parkeerplaats (aan de andere
zijde van de Harmonizaal) te mogen gebruiken voor het realiseren hiervan. Joan en
Scott hebben de P-plaats in tekening gebracht en hebben voorwerk gedaan tav. offertes
voor het hekwerk. Verder ben ik bezig om het gehele project in kaart te brengen en voor
te bereiden op subsidie aanvragen. Wij praten over ruim 200m2, waarin we tientallen
verplaatsbare moestuinbakken willen neerzetten en het geheel willen aankleden met
picknicktafels en parasols, zodat we de kinderen ook de mogelijkheid kunnen bieden om
in de pauze lekker naar buiten te gaan en heerlijk zelf groenten en kruiden te kunnen
kweken, ruiken, plukken en oogsten!! En als ’t weer het toelaat ook buiten te eten!

Via email zullen wij jullie blijven informeren over de toekomstige scenario’s en andere
ontwikkelingen. Uiteraard zijn we telefonisch te bereiken : Karin 0631913463 – Jorianne
0651034037.
Namens Karin wens ik jullie : Blijf gezond, let op elkaar! en een hartelijke groet,
Jorianne

