
 

Heeft u vragen of zorgen? 
Het is niet evident wat er momenteel van ouders 

gevraagd wordt. Wij proberen u zo min mogelijk te 

belasten. Hee� u toch vragen of maakt u zich zorgen 

over uw kind, neem zeker contact met ons op. Er is elke 

dag iemand van de direc�e aanwezig. 

Tijdens de schooluren kunt u ons bereiken op het 

nummer 09 372 78 26.  Via e-mail kunt u de direc�e 

bereiken via:  

 direc�e.kleuter@basisschoolzomergem.be  

 direc�e.lager@basisschoolzomergem.be  

 mar�nus47.direc�e@skynet.be 

 

 

Hoe gaat het verder in de 
kleuterschool? 
De leerkrachten zullen  verder mogelijke ideeën om te 

doen met jullie kinderen doorsturen. Hierbij houden ze 

rekening met alle aspecten van hun ontwikkeling.   

Ook op de website zullen weer allerlei ac�viteiten te 

vinden zijn. 

 

Als de scholen opengaan op 4 mei (wat we tot nu toe 

nog niet met zekerheid kunnen zeggen), kunnen de 

leerkrachten  en de kleuters onmogelijk tegen 

Moederdag een cadeau klaar hebben. Wij zullen ons 

daarom voor deze ene keer beperken tot een kaart/

brief/…   

Mochten de scholen niet opengaan, dan zullen de 

leerkrachten enkele sugges�es doen die uw kleuter 

samen met papa kan maken.  

Het zal dus, zoals vele dingen dit jaar, een bijzondere 

Moederdag worden. Wij danken u alvast voor uw begrip. 

 

Mail gerust met de leerkrachten als u nog verdere 

vragen of zorgen hee� rond uw kleuter. 

 

 

 
Noodopvang vanaf maandag 20 april 
De overheid hee� beslist om de scholen nog niet te 

heropenen. Wel voorzien wij, zoals voor de 

paasvakan�e, in noodopvang voor de kinderen van onze 

school. Voor en na school kunnen de kinderen terecht in 

De Vlinder. Om aan te geven wanneer u nood hee� aan 

opvang, stuurden wij u reeds een bevraging.  

 

De noodopvang wordt als volgt georganiseerd: 

• kinderen kunnen vanaf 8.05 uur op school terecht. 

• Voor en na school kunnen de kinderen terecht in De 

Vlinder. 

• Kinderen kunnen ook een halve dag (voor- of 

namiddag) naar school komen.  

• Kinderen brengen volledig lunchpakket mee. 

• Kinderen worden opgehaald op het normale einduur 

van de school. 

• Kleuters worden opgevangen door een kleuterjuf. Voor 

de  kinderen van de lagere school is er begeleiding van 

leerkrachten van de lagere school. Het aantal 

aanwezige leerkrachten is a9ankelijk van het aantal 

kinderen. 

• Indien u onverwacht nood hebt aan opvang kunt u 

gerust uw kind naar school brengen zonder te 

verwi;gen. 

• Als uw nood aan opvang wijzigt na het invullen van de 

bevraging, dan appreciëren wij het als u ons hiervan 

telefonisch of via e-mail verwi;gt. 

 

Indien u hierover vragen hee�, aarzel niet om ons te  

contacteren.  
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Ik ben maar een vriend op je weg 

 

Indien ik je dragen kon 

over de diepe grachten van je getob en je angsten heen, 

dan droeg ik je, uren en dagen lang. 

 

Indien ik de woorden kende 

om antwoord te geven op je duizenden vragen 

over leven, over jezelf,  

over lie9ebben en gelukkig worden, 

dan praa<e ik met je, uren en dagen lang. 

 

Indien ik vrede 

in je hart kon planten om geduldig te wachten 

en te hopen tot het zaad van vrede in je openbrak, 

dan wach<e ik, uren en dagen. 

 

Indien ik genezen kon 

wat omgaat in je hart, 

aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet, 

dan bleef ik naast je staan, uren en dagen. 

 

Maar ik ben niet groter,  

niet sterker dan jij 

en ik weet niet alles 

en ik kan niet zoveel, 

ik ben maar een vriend op je weg, 

al uren en dagen lang. 

 

En ik kan alleen maar hopen 

dat je dit weet, 

je hoe� nooit alleen  

te vechten of te huilen, 

als je een vriend hebt, 

voor uren en dagen.  



 

Ondervindt u problemen of hee� u vragen en/of 

bedenkingen, aarzel dan niet om contact op te 

nemen met de leerkracht van uw kind(eren) of de 

direc�e. 

 

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. 

 

 

 

• De leerstof wordt zo gekozen dat de lessen, 

waarvoor de uitleg van de leerkracht zo goed als 

onmisbaar is, gespaard zullen worden voor het 

moment dat de school weer opengaat. 

• De kinderen zullen een weekopdracht krijgen 

met ingeroosterde momenten waarop ze vragen 

kunnen stellen aan de leerkracht via mail of 

videochat. 

• Leerkrachten blijven steeds via hun klasmailadres 

bereikbaar voor vragen van kinderen en ouders. 

• De leerkrachten proberen ervoor te zorgen dat 

de leerlingen van de onderbouw (1
ste
 t.e.m. 

3
de
 leerjaar) maximaal 2 à 3 uur moeten werken 

per dag (= voormiddag).  

• Voor de leerlingen van de bovenbouw  (4
de
 t.e.m. 

6
de 
leerjaar) is dit maximaal 3 à 4 uur/dag. 

• De leerkrachten zorgen ervoor dat er thuis door 

de leerlingen minimaal afgeprint moet worden. 

 

Leerkrachten sturen ook correc�esleutels door. 

Mogen we vragen om deze op een eerlijke manier 

te laten gebruiken door uw kind  en er zelf op een 

verstandige manier mee om te springen?  

Het is belangrijk dat leerkrachten een correct beeld 

krijgen van de vorderingen van de leerlingen! 

 

Rapport 5 staat gepland op vrijdag 8 mei en zal 

meegeven worden met de leerlingen vanaf het 

moment dat de school weer opengaat. Op dit 

rapport staan resultaten van toetsen die voor de 

schorsing van de lessen werden afgenomen.  

Tijdens deze corona�jd worden geen taken/toetsen 

voor punten afgenomen. 
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Hoe gaat het verder in de lagere 
school? 
Voor de paasvakan�e kregen de kinderen via 

afstandsonderwijs enkel herhalingsopdrachten en 

werd er geen nieuwe leerstof gegeven. Dit zal nu 

veranderen! 

Van de overheid worden de leerkrachten vanaf 

maandag 20 april verplicht om via afstandsonderwijs 

nieuwe leerstof aan te bieden. Dit betekent dat elke 

leerkracht van de lagere school via het mailadres van 

de ouders of via het schoolmailadres van de 

kinderen nieuwe leerstof zal aanbrengen.  

Dit kan, a9ankelijk van de leerkracht, gebeuren door 

taken te gegeven via mail en/of via videochatkanalen 

zoals Google Meet. Als er gewerkt wordt met 

videochat is dit om kinderen de kans te geven om 

vragen te stellen aan de leerkracht of omwille van 

het contact met de leerkracht en andere kinderen 

van de klas te kunnen onderhouden. In sommige 

gevallen zal er ook via die weg instruc�e gegeven 

worden bij nieuwe leerstof.  

 

Bij het aanbrengen van nieuwe leerstof zal rekening 

gehouden worden met volgende afspraken en 

aandachtspunten: 

• we geven voorrang aan de vakinhouden van 

wiskunde, Nederlands en Frans. 

• De leerkrachten doen hun best om ervoor te 

zorgen dat de aangeboden leerstof zonder of met 

een minimale ondersteuning van de ouders te 

verwerken is.


