
We zijn trots en dankbaar… 
...omdat zoveel ouders in de cruciale 
sectoren zich elke dag inzetten met volle 
overgave.  
Dankzij hen kunnen we de strijd tegen het coronavirus 

samen voeren. We zijn blij dat de school open mag 

blijven om hun kinderen op te vangen en zo een 

steentje te kunnen bijdragen. 

 

...voor de manier waarop alle ouders zich 
bekommeren over hun kinderen.  
Dagelijks zinvol met de kinderen bezig zijn, 

ondertussen zelf thuis werken, het gezin draaiende 

houden en toch nog instaan voor hulp aan bejaarden, 

buren,… Dit is zeker niet evident en toch horen we 

dagelijks via de leerkrachten hoe jullie de kinderen aan 

het werk ze�en, samen crea�ef aan de slag gaan, oog 

en oor hebben voor de zorgen van je kind. 

 
...voor de creativiteit van onze kinderen 
Via e-mail, tekeningen, filmpjes,… mogen wij het reilen 

en zeilen thuis volgen. Meermaals toveren zij op die 

manier een glimlach op ons gezicht. 

CoronaMartinusSprokkel 
Stelt je kind vragen over corona,… 
Luister vooral 
Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met 

he%ig nieuws om. Stel daarom vragen en laat het kind 

vooral zelf vertellen. Wat hee% het gezien, gehoord en 

gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de 

behoe%es van je kind: wil het praten, wil het vooral 

meer informa�e, met zijn gevoelens aan de slag, of het 

laten bezinken? 

 
Geef emoties een plek 
Het is logisch dat kinderen angs�g, onrus�g of 

wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die 

gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws 

te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt 

kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoe% je 

eigen emo�es niet te verstoppen. Het is wel belangrijk 

dat je ze meteen duidt. 

 
Benadruk de zeldzaamheid 
Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt 

en dat het net daarom groot nieuws is waarover 

iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar 

ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind of je 

leerling om de omvang van de gebeurtenissen te 

plaatsen. 

 
Blijf bij de feiten 
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel 

prak�sche dingen weten. Beantwoord alleen de vragen 

die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het 

niet drama�scher dan het is, maar ook niet minder erg. 

Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer 

angst en verwarring kunnen bezorgen. Grijp ook de 

kans om het kind te wijzen op fou�eve verhalen die de 

ronde doen.  

Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen 

je om die te ontmaskeren. 

 

Benoem ook positieve dingen 
Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen 

en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te 

vangen en verdere besme1ng in te dijken. 

 

Contact met de school 
Heb je een vraag in verband met leerstof, contacteer 

gerust de leerkracht via zijn/haar schoolmailadres.  

Dit is al�jd als volgt samengesteld: 

klas@basisschoolzomergem.be (vb. 

Jules@basisschoolzomergem.be of 

1a@basisschoolzomergem.be). U vindt  de volledige 

lijst op onze website h�ps://basisschoolzomergem.be/

het-coronavirus-en-onze-school-veelgestelde-vragen/  

 

Hee% u een prak�sche vraag of een zorg, neem dan 

contact op met de school op het nummer 09 372 78 26 

of via het e-mailadres mar�nus47.direc�e@skynet.be 

Voor dringende vragen kunt u buiten de schooluren 

terecht op het nummer 0477 230 813. Er is iemand van 

de direc�e aanwezig.  

 

Opvang tijdens de paasvakantie 

De gemeente staat in principe in voor de opvang 

�jdens de vakan�e. U kunt hiervoor nog deze week 

inschrijven. Indien nodig zal de school meewerken aan 

de opvang van de kinderen �jdens vakan�e.  
 
Bezig blijven in coronatijden 
Via verschillende kanalen bereiken ons leuke 

ini�a�even om met kinderen aan de slag te gaan. We 

verzamelen die in een nieuwsbericht op onze website 

h�ps://basisschoolzomergem.be/het-coronavirus-�ps/  

Zo vind je er momenteel alles over  

• hoe 4 derdejaarsstudenten LO ervoor zorgen dat je 

kind dagelijks blij% bewegen 

• op berenjacht gaan �jdens de wandeling 

• hoe het clownshuis er wil zijn voor je kind 

• een digikamp �jdens de paasvakan�e 

• een ini�a�ef van de jeugdraad van Lievegem 
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