
Wat na de paasvakantie? 

Momenteel hee
 de overheid nog niet beslist of de 

scholen op 20 april opnieuw in noodopvang voorzien of 

op 20 april de lessen terug hernomen worden.  

Als wij verder in noodopvang voorzien, wat het meest 

waarschijnlijke is, zullen wij u opnieuw de kans geven om 

aan te duiden wanneer u opvang voor uw kind(eren) 

nodig hee
. In dit geval zullen wij u ook meedelen hoe 

we de kinderen nieuwe leerstof zullen aanbieden, hoe u 

aan het nodige materiaal geraakt,… Wij proberen er in 

ieder geval voor te zorgen dat de kinderen zo zelfstandig 

mogelijk aan de slag kunnen.  

 

Werken op school 
In Ronsele is men sedert deze week bezig met het 

uitslijpen en hervoegen van een deel van de achtergevel. 

Deze werken waren voorzien voor deze periode en gaan 

gewoon door. 

 

In de kleuterschool in de Dreef was de renova'e van het 

sanitair in de krokusvakan'e gestart. Deze werken lagen 

voor de paasvakan'e een paar weken s'l. Deze week zijn 

de werken hernomen.  Momenteel is men bezig met het 

vervangen van het sanitair in de klassen en het 

vernieuwen van de leidingen. Na deze werken zullen alle 

toile)en in de kleuterschool gespoeld worden met 

regenwater. 

Uiteraard worden bij alle werken de nodige maatregelen 

in acht genomen. 

 

Contact met de school 
Ook 'jdens de vakan'e blijven wij bereikbaar voor uw 

vragen en zorgen via mail

 direc'e.kleuter@basisschoolzomergem.be  

 direc'e.lager@basisschoolzomergem.be  

 mar'nus47.direc'e@skynet.be 

of via het telefoonnummer 0477 230 813.  
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God van alle leven,  
van oudsher hebt Gij  
uw liefde aan de mensen getoond. 
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij geko-
men. 
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,  
door zijn goedheid en verzoening  
heeft Hij nieuwe toekomst geopend  
voor mensen die verloren waren.  

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus be-
zielde,  
in deze dagen van onrust en onzekerheid. 
Geef ons kalmte, wijsheid en moed  
om te onderscheiden wat we kunnen doen  
om anderen tot steun te zijn  
en deze crisis te helpen overwinnen. 

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen  
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid erva-
ren, 
en houd in ons het geloof levend  
dat Gij alles ten goede leidt. 

Zalig Pasen!  


