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Beste ouders, 
 
Hoe gaat het met jullie? En hoe gaat het met jullie kinderen? 
Onze school is al enkele weken gesloten en enkel open voor noodopvang. Het is er leeg en stil. Dat hoort 
zo niet in een school! Het moet er bruisen van leven, de kinderstemmen moeten overal klinken en er moet 
geschilderd, geknutseld, gerekend, gelezen, geleefd en geleerd worden! 
Ik mis de schoolbel, ik mis de kinderen, ik mis de leerkrachten, ik mis jullie, ouders! 
 
We moeten echter de richtlijnen van de regering volgen om verdere uitbreiding van het corona-
virus te beperken en het uiteindelijk een halt toe te roepen. 
In de eerste plaats wil ik jullie hartelijk danken voor de inspanningen die jullie doen om jullie 
kinderen niet naar school te brengen. Het is niet vanzelfsprekend je eigen thuiswerk te combi-
neren met de taken die jullie kinderen voor school doorgemaild krijgen, de ontspannende en 
creatieve activiteiten die je daarbij wenst te organiseren. Gelukkig is het mooi weer en hoop ik 
dat jullie ook geregeld naar buiten kunnen. 
 
Tot nader order zijn de coronamaatregelen van kracht tot en met 19 april met mogelijke verlenging tot en 
met 3 mei. Hoelang ze van kracht blijven, is een beslissing van de Veiligheidsraad op basis van de advie-
zen over volksgezondheid. 
De afgelopen drie weken was de richtlijn om geziene leerstof te hernemen via alternatieve vormen van 
leren. Onze leerkrachten namen met jullie contact op via mail, classroom en padlet. Vele ouders en leer-
lingen reageerden hierop en maakten ijverig taken.  
Het is fijn om het contact te behouden tussen school en thuis. Daarom vraag ik jullie om zeker af en toe 
een mailtje te sturen naar de juf. Zo weet ze hoe het met jullie gaat thuis, of er problemen en vragen zijn.  
 
De paasvakantie wordt een periode van rust. We bieden ontspannende activiteiten en spelletjes aan, links 
naar bewegingsfilmpjes en creatieve websites. Er mag gewerkt worden maar het moet niet. 
 
Als de coronamaatregelen ook na 19 april blijven gelden, dan schakelen we over op ‘preteaching’ van 
nieuwe leerstof. We zoeken manieren die voor iedereen haalbaar zijn. We houden rekening met verschillen 
tussen leerlingen en met leerstoornissen. Hierover verneemt u binnenkort meer. 
Lukt het jullie niet om met de nieuwe leerstof aan de slag te gaan omwille van technische problemen, de 
drukte thuis, het eigen thuiswerk, begrijpen jullie de opdrachten en instructies niet, aarzel dan niet om de 
leerkracht of mij te contacteren. 
 
Als onze school weer open is, evalueren we hoever we staan, welke leerstof gezien is en wat we meene-
men naar volgend schooljaar. We zorgen dat al onze leerlingen een goede overstap kunnen maken naar het 
volgende leerjaar. Als u hierover vragen heeft, mag u me altijd mailen of bellen. En we gaan graag in ge-
sprek als we elkaar terug mogen ontmoeten. 
 
Ik wens jullie, jullie gezin en familie  
allen een goede gezondheid! 
 
Tot binnenkort! 
 
Mevrouw Ann 
 

‘t Wordt Pasen 

 

‘t Wordt Pasen 

als de jonge zonnestralen van buiten 

ook bij mensen zichtbaar worden. 

 

‘t Wordt Pasen 

als de naam van de mens naast je 

met liefde wordt uitgesproken. 

 

‘t Wordt Pasen 

als de woorden die mensen spreken 

elkaar meer vertrouwen geven. 

 

 

‘t Wordt Pasen 

als de nieuwtjes die we te vertellen heb-

ben 

vreugde brengen bij medemensen. 

 

‘t Wordt Pasen 

als het oude verhaal van Jeruzalem 

een gebeuren van vandaag mag worden. 
 

 

 

                                                              Antoon Vandeputte 



        JARIGEN IN  DE MAAND MAART 

K1 : Claire Declerck, Lucy Mirzoyan, Alan Ros 
K3 : Lola Frederix 
K4    :       NikolaVleminckx 
L1 : Seth De Ketelaere, Lilli Heydt, Vince Van Deuren 
L2 : Bo Van Ginhoven, Ifke Van Ginhoven 
L3 : Lexi De Jongh, Rik Huybrechts  
L5 : Adam Dinia, Amjad Othman 
L6:   :        Benjamin Kaplan, Yani Liekens 

                                                                 JARIGEN IN  DE MAAND APRIL  

 

K1 : Simon Schipperen 
K2    :        Lois Van de Velde 
K3    :        Len De Ketelaere 
K4    :        Senne Kennis 
L2    :         Robbe De Maeyer, JD Van den Eynde, Basil Vantorre 
L3    :         Delight Agyemang, Jackton Vandenbroucke 
L4    :         Lander Hoes, Marcel Rottiers, Mattis Van den Broeck 
L5    :         Sander Groffen 
L6    :         Anabel Bechere, Kevin Mensah, Femke Van der Logt 

 

  FAMILIENIEUWS 

 

 Delight L3 kreeg een babyzusje bij! 
 Oscar K1 en Arthur K3 verwelkomen hun zusje Renée. 
 Ook Romaissa L5 en Imraan kregen een zusje: Yousra. 
 Bij Pelin L2,  Rebin K4 en Nalin K3 is ook een babytje geboren: Badin. 

Door de coronacrisis gaan dit schooljaar volgende activiteiten niet door  
 
- opening bos 27 maart (misschien nog eind juni) 
- paasrun 3 april 
- zeeklassen 20 april ( er komt wellicht een alternatief in juni) 
- vormsel 2 mei (volgend schooljaar) 
- 1e communie 9 mei (volgend schooljaar) 

- schoolfeest 16 mei 
- pedagogische studiedag 20 mei (de school is gewoon open, u hoeft geen verlof op uw werk te nemen) 
 
- wafelverkoop verplaatst naar 27 april (voorlopig) 

 

Ook dit jaar organiseren we ook een kledinginzamelactie! 
Je kan je oude spullen binnen brengen als onze poorten weer open zijn. 
 
Wat mag er in de (gesloten!) zak: 
Goede kwaliteit tweedehandskleding, lakens, dekens, gordijnen,  
knuffelbeesten, schoenen per paar, riemen, ceintuurs, handtassen. 


