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31 maart 2020 
Beste ouders 

Het is een tijd van een “ongewone situatie” … hopelijk zijn jullie allemaal gezond kunnen blijven.  

Op school heerst een vreemd sfeertje. We missen al “onze kinderen” en kijken ernaar uit om 

terug op te starten. Toch zullen we nog even geduld moeten hebben en in ons “kot” moeten 

blijven. Enkel dan krijgen we het virus sneller onder controle! Dus gaan we daarvoor! We willen 

jullie nog een aantal dingen meedelen: 

Spelend leren tijdens de paasvakantie  

 De voorbij weken namen jullie als ouders de taak van leraar zo goed mogelijk over. Nu staat de 

paasvakantie voor de deur: een tijd om te spelen, te sporten, te ontspannen, samen boekjes te 

lezen of tv te kijken … Ook die activiteiten stimuleren de ontwikkeling van uw kind. Daarom 

zouden we jullie willen aanmoedigen om veel te praten en te spelen met hun kind en om de 

typische schoolse activiteiten (zoals uitleg geven of werkboekjes invullen) even te laten rusten. 

Wat gebeurt er in onderwijs na de paasvakantie? 

Tot nader order zijn de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht tot en 

met 19 april, met mogelijke verlenging tot en met 3 mei. Hoe lang ze van kracht blijven, is geen 

beslissing van het onderwijsveld, maar wel van de Veiligheidsraad op basis van de adviezen over 

volksgezondheid. Dus is het nog even afwachten. 

Wij, als school, gaan ons alvast tijdens de vakantie voorbereiden op wat er daarna aankomt: 

meteen heropstarten (als de coronamaatregelen eindigen op 19 april) óf verder opvang en 

afstandsonderwijs voorzien (als de coronamaatregelen verlengd worden tot - minimaal - 3 mei).  

Tegen het einde van de paasvakantie zullen we jullie per mail (of op facebook en website school) 

op de hoogte houden over het verdere traject. 

Noodopvang tijdens de paasvakantie loopt door 

Tijdens de paasvakantie loopt de hoofdnoodzakelijke opvang gewoon door.  We hanteren 

daarvoor dezelfde richtlijnen als voorheen: 

• Alle ouders vangen hun kinderen maximaal thuis op. 

• Er is opvang van kinderen van ouders die werken in de cruciale sectoren en voor 

kwetsbare kinderen. 

 

Indien je opvang nodig hebt in de paasvakantie, gelieve dan het inschrijvingsformulier op de 

website in te vullen of contact op te nemen met het secretariaat. 

Ook de voor- en naschoolse opvang blijft door Ferm georganiseerd.  Kinderen gaan vanaf 15.40 

uur naar de naschoolse opvang in Ferm. 

Hou de moed er in, blijf gezond en blijf in uw kot! 

Bij verdere vragen kan je ons altijd contacteren! 

Met vriendelijke groeten 

Het schoolteam  
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