
• Op woensdag is er even rust voor iedereen. 
Op woensdag zal er op school geen les gegeven worden. 

Ook voor de leerjaren die afstandsonderwijs volgen, zullen 

we op woensdag geen online lessen organiseren. Op die 

manier krijgt iedereen even �jd om op adem te komen. 

Er zal wel noodopvang (met andere ac�viteiten) voorzien 

worden op school. 

 

• En wat met de kinderen die geen les krijgen op 

school ? 
Zowel voor de kleuters als voor de kinderen van het 3de, 

4de en 5de leerjaar blij$ er noodopvang voorzien  op 

school. De dagen dat de kinderen van het 6de, 1ste en 2de 

leerjaar geen les hebben, mogen zij ook naar de 

noodopvang komen als ze thuis niet kunnen opgevangen 

worden. De kinderen die les hebben en de kinderen van 

de noodopvang zullen zoveel als mogelijk gescheiden 

worden. 

 

• Wanneer krijgen we een defini�eve planning? 
Volgende week krijgt u een mail om mee te delen in welke 

groep (A of B) uw kind zal zi,en en op welke dagen we uw 

kind verwachten in de klas. In die mail zullen ook de begin- 

en einduren van de lessen voor uw kind worden 

meegegeven. Het is namelijk zo dat dit voor elk leerjaar 

anders zal zijn. In die mail worden dan ook nog verdere 

afspraken gemaakt rond het brengen en a0alen van de 

kinderen, lunch over de middag enz.. 

 

 

Heeft je kind het eens moeilijk? 
Ook kinderen krijgen heel wat emo�es te verwerken in deze 

�jd en kunnen momenteel niet bij vriendjes of andere 

vertrouwenspersonen terecht. Zij kunnen wel gebruik maken 

van www.awel.be of www.chat.be voor een anonieme 

babbel of chat. Deze beide ini�a�even luisteren naar de 

verhalen van kinderen en jongeren en helpen hen hun 

emo�es te verwerken. 

Gedeeltelijke herstart van  
de Sint-Martinusschool  
Vorige vrijdag kregen we van de overheid groen licht om 

bepaalde leerjaren vanaf vrijdag 15 mei opnieuw naar school 

te laten komen. Het gaat concreet over het 6
de
 leerjaar, het 

1
ste
 leerjaar en het 2

de
 leerjaar.  

Met de bijkomende richtlijnen van deze week zijn we aan de 

slag gegaan en kunnen we volgend plan uitwerken. 

 

• De betrokken klassen worden in 2 groepen 

verdeeld. 
Omdat het maximum aantal kinderen in een klas 

opgetrokken werd, is het voor onze school haalbaar om de 

klassen in 2 groepen te verdelen. Onze klassen zijn 

voldoende groot om de voorziene afstand tussen de 

kinderen te garanderen. Deze verdeling zal gebeuren in 

overleg met de leerkrachten.  

 

• Elke groep komt 2 volle dagen per week naar 

school. 
Wij kozen ervoor om de 3 leerjaren slechts 2 dagen per 

week naar school te laten komen. Dit is organisatorisch 

haalbaar voor de school en hee$ het grote voordeel dat 

elke groep van de klas door de eigen juf/meester kan 

opgevangen worden. Aangezien de voorbije periode ook 

voor kinderen heel wat emo�es mee bracht, vinden we dit 

zeer belangrijk. Kinderen zullen het makkelijkst ven�leren 

bij hun eigen juf of meester. 

 

• We geven les op maandag/donderdag en dinsdag/

vrijdag.  
Alle klassen zullen in 2 groepen verdeeld worden. Groep A 

zal les krijgen op maandag en donderdag, groep B zal les 

krijgen op dinsdag en vrijdag. Om het aantal les�jden 

gelijk te laten lopen, zal er nu ook op vrijdag wel school 

zijn tot 16 uur. De leerkrachten zullen telkens taken mee 

geven voor de dag dat de kinderen niet naar school 

komen. 
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In deze �jd 

waarin we met zijn allen 

afstand 

onzekerheid 

angst 

zorgen 

vragen 

verdriet ervaren 

is de uitdaging om te hopen en te vertrouwen 

vaak en voor velen 

groot. 

  

En toch leven ze, 

die hoop en dat vertrouwen. 

Want ondanks de gedwongen afstand 

voelen we ook sterk nabijheid. 

Boodschappen van hoop, floreren. 

Tekens van medeleven, worden geboren. 

Inven�ef zoeken naar nabijheid, ontkiemt. 

Naastenliefde schuilt –onverwacht-  

eerbiedig en krach�g 

in de moeite die mensen doen 

om elkaar te bereiken 

in de zachtheid waarmee hun blikken of hun 

stemmen elkaar zoeken. 

  

We zien wat kan 

en worden geraakt 

door de kansen en de schoonheid 

die in mensen leven. 

Licht in duisternis. 


