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Beste ouder(s), 
 
Gisteren werd in het Overlegcomité beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager 
en secundair onderwijs, het volwassenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.  
 
Concreet betekent dit voor onze school dat: 
 

- Kleuters naar de klas kunnen komen. De lessen zijn voor hen niet geschorst. In het licht van het bestrijden van 
het virus en het doorbreken van de vicieuze cirkel waar scholen (en de ganse samenleving) zich nu in bevinden 
vragen we toch aan de ouders van de kleuters om hun kind maximaal thuis te houden. Voor kleuters die toch 
naar school komen wordt alles zo goed en zo veilig mogelijk georganiseerd. Gelieve de aanwezigheid van je 
kleuter via bijgaande link te bevestigen.  

 
https://forms.gle/X55xFXi2mZUeqS648 

 
- Voor de kinderen van de lagere school worden de lessen opgeschort. Deze leerlingen kunnen beroep doen op de 

buitenschoolse opvang. Om hiervoor in te schrijven ontvangen jullie binnenkort nog de link. We zijn er ons van 
bewust dat een pauze van drie weken voor vele kinderen niet bevorderlijk is. Van de leerkracht van je kind zal je 
afzonderlijk vernemen op welke manier wat extra kan geoefend worden.  

 
We beseffen dat deze pandemie al heel veel van jullie, kinderen en ouders gevraagd heeft. We zagen al een paar keer de 
eindmeet, maar jammer genoeg schuift de eindmeet telkens weer een beetje verder op. Ook al lijkt het nu een processie 
van Echternach: uiteindelijk geraken we er wel, op afstand van elkaar, maar wel samen! 
 
We rekenen op de volledige heropening van de school op 19 april, voor alle leerlingen en daarom vragen we om met z’n 
allen nog even vol te houden! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Katrien De Keukelaere en het schoolteam 
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