Alteveer, 2 februari 2013, CBS de Wegwijzer.
“Als tranen een trap konden bouwen en herinneringen een brug
Dan klommen wij hoog de hemel in en brachten Yhoran mee terug”

Beste ouders en leden schoolvereniging,
Zoals de meesten van u waarschijnlijk al vernomen hebben is Yhoran Sportel ingeslapen op
vrijdagmiddag 1 februari.
Aanvankelijk was er de hoop dat medicijnkuren en bestraling konden voorkomen, waar ieder
bang voor was. Het mocht helaas niet zo zijn. Vrijdagavond kregen we het bericht en hebben
we later op de avond met bestuur, ouderraad en team verdriet kunnen delen en overlegd of en
hoe reeds bedachte verwerkingsbijeenkomsten ingevuld zouden worden.
Zaterdagochtend tussen 11.00 uur en 12.00 uur hebben we met ouders en kinderen van de
klas van Yhoran ( groep 4) stilgestaan bij het niet meer zijn van Yhoran. Zijn ziekbed en
daaropvolgend overlijden is nog steeds niet te bevatten.
Verdriet, alom aanwezig, zal een plek moeten krijgen bij kinderen en volwassenen. Daarom is
besloten maandagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur een inloopavond te houden, waarbij
kinderen en hun ouders hun verdriet kunnen delen en een kaarsje kunnen aansteken voor
Yhoran.
Voorlopig is de computerruimte ingericht als herdenkingsplek. U, en ook de kinderen die
daar behoefte aan hebben, kunnen daar dagelijks terecht, indien gewenst.
Naast de herdenkingstafel staat een “schatkist”, waarin kinderen tekeningen, voorwerpen,
briefjes kunnen deponeren. Dit zal eind van de week gebundeld overhandigd worden aan de
ouders. Het is op dit moment niet de bedoeling dat gedachtenisdingen in de schatkist in te zien
zijn voor anderen. Oproep aan de kinderen om zich vrij te voelen, naar eigen gevoel hier iets
in te doen, of misschien ook gewoon niet.
Voor ouders die vragen hebben, staan wij vanzelfsprekend klaar.
Alteveer/ Kerkenveld heeft zich een zeer hechte gemeenschap getoond bij en voorafgaand aan
de “Ridder Yhoran dag” . Maak ook in die zin gebruik van elkaars schouders.
Donderdagmiddag 7 februari vindt de crematie plaats in besloten kring en voorafgaand wordt
een ieder, zowel kinderen, ouders als alle andere betrokken dorpsbewoners, in de gelegenheid
gesteld om afscheid van Yhoran te nemen en de familie te condoleren. U bent daarvoor, mede
op verzoek van de ouders, van harte uitgenodigd tussen 12.30 uur – 13.30 uur in een zaal in
Alteveer.
We beraden ons nog op een gezamenlijke korte afscheidsbijeenkomst voor de kinderen.
Naar het zich laat aanzien zijn de kinderen van 13.00 uur – 13.30 uur vrij om met hun ouders
afscheid te nemen van Yhoran in de zaal achter de kerk. Wie niet gaat of eerder terug is,
wordt op school opgevangen.
Namens alle medewerkers van school willen wij Bernie, Nyreen, Xandor, Veroní en allen die
om hen heen staan condoleren met hun grote verlies en alle sterkte toewensen de komende
tijd.
Groet, Wim Kamphuis

