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In liefdevolle herinnering
Zeer abrupt en veel te vroeg hebben wij
afscheid moeten nemen van onze geliefde
collega Gea Godwaldt. Het is onbeschrijfbaar
wat zij heeft betekent voor de kinderen,
ouders en collega’s van De Stuifhoek. Ook
voor ons IKC in wording is zij onmisbaar
geweest. Wij willen graag deze laatste
nieuwsbrief IKC van dit schooljaar aan haar
opdragen.
Wat zijn we nu bijna alweer een jaar geleden
met veel enthousiasme aan dit schooljaar
begonnen. Het jaar 2020 zou het jaar
worden, waarin wij officieel IKC wilden gaan
worden. Met veel bevlogenheid en vuur
maakten wij plannen voor de weg daar naar
toe. In het najaar van 2019 bleek de
gemeente Drimmelen ook nog eens plannen
te hebben voor nieuwbouw voor De Stuifhoek in 2023. En in dat gebouw zou nadrukkelijk plaats zijn voor onderwijs en opvang. Alle
lichten leken op groen te gaan staan voor het
jaar 2020.
Wat we nooit hebben voorzien is dat met het jaar 2020 ook het Coronavirus kwam. Scholen en opvang moesten
sluiten. Thuisonderwijs werd een feit en de noodopvang voor ouders van kinderen met een vitaal beroep werd
opgezet. Onderwijs moest ook opvang gaan verzorgen. En dan wordt het opeens duidelijk hoe fijn het is als je al
samen in één gebouw werkt en al veel samen werkt.
Dat alle ontwikkelingen richting een IKC hierdoor vertraging zouden oplopen werd naarmate de Coronacrisis langer
duurde steeds duidelijker.
En toen kwam daar die verschrikkelijke dag in mei. De dag waarop Gea overleed. De wereld leek letterlijk toen even
helemaal stil te staan voor ons allemaal.
De afgelopen maanden zijn heftig geweest. Tijdens zo’n periode is het goed om je even te bezinnen. Wat is nu echt
belangrijk, wat doet er echt toe? In de periode tijdens de Coronacrisis, maar zeker ook na het overlijden van Gea
hebben wij gemerkt dat wij een hecht team zijn met elkaar. We geven elkaar ruimte, steunen elkaar en vullen elkaar
aan waar nodig. Dat maakt je sterk en krachtig, ook in moeilijke tijden.
We hebben ook ervaren dat we veel mensen en instanties om ons heen hebben staan, die ons steunen en vertrouwen. Ik denk hierbij aan de organisaties SKOD en ESKADEE, de gemeente Drimmelen en niet in de laatste plaats ook
de ouders.
We hebben zeker lang niet alle doelen en ambities gehaald die we ons voorgenomen hadden voor dit schooljaar.
En we gaan dit ook niet meer halen in 2020. We hebben echter iets veel belangrijkers ontdekt, namelijk dat we als
IKC al veel verder zijn dan we dachten. Op de momenten die er toe doen staan we er met elkaar voor de kinderen
die wij onder onze hoede hebben. En we kunnen rekenen op iedereen die betrokken is. Dat maakt “het worden van
een IKC” eigenlijk slechts een formaliteit, want in feite voelen en zijn wij het al in ons dagelijks handelen. Dat bordje
komt zeker nog aan de gevel, die procedure zetten we voort. Maar in ons hart zijn we het al en zullen dat ook volgend schooljaar blijven uitstralen.
Als iemand kon verbinden en een visie had, dan was het Gea. Zij geeft ons kracht. Met haar in ons hart, bouwen wij
verder aan onze droom.
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