
onderwijs op school krijgen in deze fase. Hun 

leerkrachten blijven hen taken doorsturen en blijven 

hen op afstand hierbij begeleiden. 

Voor hen blij� noodopvang voorzien.  

Zij blijven gescheiden van de kinderen die les krijgen. 

 

• Vanaf 15 mei, 
voor het 6de, 1ste en 2de leerjaar 
Deze kinderen krijgen vanaf 15 mei bepaalde 

momenten les op school. Voor deze organisa!e 

dienen wij rekening te houden met een aantal 

veiligheidsvoorwaarden, o.a. een maximum per groep. 

De komende week zullen wij deze richtlijnen grondig 

voorbereiden en bekijken of we in deze context alles 

gerealiseerd krijgen.  

Indien dit niet lukt, zal de school prioriteiten moeten 

stellen. Deze organisa!e gebeurt uiteraard in overleg 

met de leerkrachten.  

Wij kunnen u hierover vandaag nog geen concrete 

informa!e geven. U mag van ons volgende week een 

nieuwe nieuwsbrief verwachten met meer informa!e.  

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

gevraagd wordt. Hee� u vragen of maakt u zich zorgen 

over uw kind, neem zeker contact met ons op.  

Er is elke dag iemand van de direc!e op school 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 

 

Voor dringende vragen kunt u steeds terecht op het 

nummer 0477 230 813. 

 
Beslissing nationale veiligheidsraad  
Vrijdag 24 april hee� de na!onale veiligheidsraad groen 

licht gegeven om, als de pandemie in de juiste rich!ng 

verder evolueert, de scholen gedeeltelijk te herstarten. 

In Vlaanderen kunnen de scholen vanaf vrijdag 15 mei 

een aantal leerlingen verwelkomen. Het gaat in deze fase 

concreet over de kinderen van het 6
de
 leerjaar (2 dagen 

per week), de kinderen van het 1
ste
 leerjaar (4 dagen per 

week) en de kinderen van het 2
de
 leerjaar (4 dagen per 

week). Als de school niet voor al deze leerlingen 

onderwijs kan voorzien binnen de opgelegde 

veiligheidsmaatregelen, dient deze volgorde 

gerespecteerd te worden.  

 

Deze maatregelen in de praktijk 
• Tot 15 mei, voor alle kinderen 
Vanaf nu tot 15 mei blij� de school noodopvang 

organiseren. Daar vanaf 4 mei meer bedrijven starten, 

kunnen ouders die moeten werken en geen opvang 

hebben voor hun kind(eren), ook gebruik maken van 

de noodopvang. Tijdens deze opvang wordt er aan de 

kinderen van de lagere school !jd en ruimte gegeven 

om hun taken te doen.  

U zal van ons nog een bevraging ontvangen om uw 

nood aan opvang door te geven.  

 
• Vanaf 15 mei, voor de kleuters 
Kleuters worden voor eind mei niet op school 

verwacht. Voor hen zullen de juffen verder !ps en 

sugges!es doorsturen van ac!viteiten die u uw 

kleuter kunt aanbieden. Op die manier wordt hun 

ontwikkeling verder ges!muleerd.  

Voor hen blij� noodopvang voorzien. 

 

• Vanaf 15 mei, 
voor het 3de, 4de en 5de leerjaar 
De kinderen van deze leerjaren zullen nog geen 
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25 april 2020 Handen vol hoop 

Voor alle ouders! 
 

Maandag 16 maart 2020 

het nieuwe coronaschoolleven moest beginnen. 

Niemand was hierop voorbereid, 

maar het was wel realiteit: 

kinderen kunnen niet meer naar school, 

ze zi en !jdens het werk bij u op de schoot. 

 

Het is plannen, zwoegen en zweten 

om alles voor iedereen te regelen. 

Dag na dag gaat u ervoor 

en onder uw toeziend oog 

ontwikkelt uw kind nieuwe vaardigheden 

leert u samen nieuwe reken- en taalregels. 

 

Ondanks alle hulp van de meester en de juf   

is het een niet te onderscha en klus. 

Daarom verdienen jullie ons respect. 

Een waarderend applaus is zeker terecht! 

 

Dankuwel voor jullie ongelofelijke inzet! 


