
Wat vanaf maandag 20 april?  
Momenteel is er nog geen beslissing genomen door de 

overheid. Uiteraard volgen wij dit op de voet en zullen 

wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Indien de 

scholen niet heropenen, zal er verder voorzien worden in 

noodopvang zoals de voorbije weken. Wat in dit scenario 

wel zal wijzigen, is dat de kinderen van de lagere school 

niet enkel herhalingsoefeningen maar ook nieuwe 

leerstof zullen krijgen. Wij zijn er ons van bewust dat dit 

voor u als ouder niet evident zal zijn. Daarom zijn we 

deze week al in overleg gegaan met de leerkrachten om 

dit zo goed als mogelijk voor te bereiden.  Als dit 

scenario in werking treedt, zullen wij u hierover nog 

zeker verder informeren. 

 
Hulp nodig bij digitale vragen? 
BEEGO is een organisa%e die studenten van verschillende 

hogescholen uitstuurt om digitale problemen bij mensen 

thuis te verhelpen. Momenteel doen zij geen 

huisbezoeken meer maar ze ondersteunen wel nog 

telefonisch. Hee' u dus een digitaal probleem, neem 

dan gerust contact op via www.beego.be of telefonisch 

op het nummer 078/585 400. Deze dienst is gra%s. 

 

Eerste communie en Vormsel 
Eerste communie en Vormsel zijn feesten die jong en 

oud samen vieren. In deze %jden is het niet verantwoord 

om dit te laten doorgaan. Daarom namen de 

bisschoppen de beslissing deze vieringen uit te stellen. 

In de parochiekerk van Zomergem zal de eerste 

communie doorgaan op zondag 4 oktober om 10.30 uur.  

Het Vormsel zal doorgaan op zondag 27 september om 

11 uur. Er wordt wel gevraagd de aanmelding te 

herbeves%gen voor eind juni bij de catechist waar uw 

kind nu catechese volgt.  

Het vervolg van de voorbereidingen en de prak%sche 

organisa%e moet nog verder uitgewerkt worden. We 

houden jullie zeker op de hoogte.   

Het is paasvakantie... 
Jawel, op maandag 6 april start de paasvakan%e.  

Dit jaar zal het voor iedereen een andere vakan%e 

worden. Wat wel blij', in de vakan%e mogen de 

kinderen de school even loslaten. Concreet betekent dit 

dat er de komende 2 weken geen taken zullen 

doorgestuurd worden door de leerkrachten, dat er geen 

opdrachten moeten,… 

Wij blijven wel bereikbaar voor dringende vragen en 

zorgen via de mailadressen van de direc%e: 

 direc%e.kleuter@basisschoolzomergem.be  

 direc%e.lager@basisschoolzomergem.be  

 mar%nus47.direc%e@skynet.be 

of via het telefoonnummer 0477 230 813.  

 

Ook CLB blijft bereikbaar 
Deze corona%jd is zeker geen evidente %jd. Zowel de 

kinderen als de volwassenen hebben vragen en zorgen, 

hebben eens een mindere dag. Dit kan wel eens 

aanleiding geven tot situa%es die dreigen te escaleren. 

Daarom zal ook het CLB %jdens de paasvakan%e 

bereikbaar blijven.  

Telefonisch op het nummer 09 376 70 50 

 dinsdagen 7 en 14 april 

 donderdagen 9 en 16 april 

 telkens van 8.30 uur tot 12.00 uur. 

Voor een chatgesprek via www.clbchat.be  

 zowel voor kinderen als ouders  

 deze gesprekken zijn volledig anoniem 

 CLB-medewerker luistert naar je verhaal en vragen 

 op maandag (behalve op paasmaandag),  

 dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14 en 21 uur.  

 

Opvang tijdens de paasvakantie 
Tijdens de paasvakan%e neemt De Vlinder de 

noodopvang van de kinderen over. U ontving hierover 

reeds alle informa%e. Voor vragen kunt u terecht op het 

nummer 09 396 23 03 of via e-mail bko@lievegem.be 
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Zou het kunnen zijn... 
Dat terwijl wij ziek worden,  

de aarde kan helen 

Dat nu van alles verandert en stopt, 

de natuur weer door kan gaan 

Zou het kunnen zijn… 

Dat nu de wereld vertraagt, 

de liefde kan versnellen 

Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen, 

de rust vinden en naar binnenkeren wordt 

Zou het kunnen zijn.... 

Dat als we thuis moeten blijven, 

we weer kunnen ervaren van wie we houden 

Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg, 

we beseffen hoe ontze�end belangrijk dat is 

Zou het kunnen zijn… 

Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt, 

zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen 

Dat nu we goed voor onszelf en anderen moeten zorgen, 

Ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is. 

Zou het kunnen zijn… 

Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde, 

de eenheid in de verschillen kan worden gevonden 

Dat als we elkaar nodig hebben, 

herontdekken hoe samenhorigheid voelt 

Zou het kunnen zijn.... 

Dat na de chaos en strijd van deze #jd, 

een nieuwe wereld wordt geboren 

Dat na de angst en onzekerheid, 

de liefde en waardering voor elkaar en de aarde 

terugkeert 

Zou het kunnen zijn.... 

Dat het zo moet zijn, 

opdat de liefde wederkeert. 


