
Volgend schooljaar 
Ook al zijn we momenteel nog volop bezig met de 

organisa�e van dit schooljaar, toch kijken we ook al 

vooruit naar volgend schooljaar. De komende weken 

zullen we de klasverdeling voor volgend schooljaar 

bekijken.  

Hee� u als ouder vragen en/of bezorgheden rond de 

klasverdeling van volgend schooljaar, dan kunt u dit 

doorgeven aan juf Hilde en meester Dirk tot eind mei.  

Gezien de coronamaatregelen kan dit best telefonisch op 

het nummer 09 372 78 26 of via e-mail 

direc�e.kleuter@basisschoolzomergem.be (juf Hilde) of 

direc�e.lager@basisschoolzomergem.be (meester Dirk). 

De direc�e kan geen rekening houden met individuele 

ongegronde wensen of onredelijke vragen. 

Er wordt steeds in overleg met het schoolteam in het 

belang van elk kind én in het belang van een goede 

schoolorganisa�e gestreefd naar een evenwich�ge en 

doordachte klasverdeling. 

  

Overstap 1ste leerjaar 
De kinderen en de ouders van de kinderen van de 

3
de 

kleuterklas kijken ook in deze corona�jden vol 

verwach�ng uit naar het 1
ste

 leerjaar. Normaal gezien 

wordt deze overstap voorbereid met brugac�viteiten voor 

de kinderen en een infoavond voor de ouders.  

Brugac�viteiten voor de kleuters kunnen we momenteel 

niet organiseren. Als deze kleuters nog naar school zouden 

mogen komen, nemen we dit zeker op. Mocht dit niet zo 

zijn, dan bekijken we zeker hoe we dit in september zo 

vlot mogelijk kunnen laten verlopen. We laten dit zeker 

niet los. 

Wat de infoavond voor de ouders betre�, hebben we wel 

een alterna�ef. We zijn momenteel alles aan het 

herwerken naar een digitale infoavond. Binnenkort mogen 

de ouders van deze kleuters hiervoor een uitnodiging 

verwachten. Zo kunnen zij zich samen met hun kleuter 

toch voorbereiden op deze nieuwe stap.  

 

Mama’s, papa’s, 
proficiat voor jullie aanpak! 
De leerkrachten van het 1

ste
, 2

de
 en 6

de
 leerjaar waren 

posi�ef verrast van wat de kinderen allemaal geleerd 

hebben �jdens het afstandsonderwijs. Kinderen hebben 

grotere stappen gezet dan verwacht.  

Ook de leerkrachten van de kleuters en de andere 

leerjaren van de lagere school vinden het fijn om te zien 

hoe jullie de kinderen begeleiden. 

Daarom een pluim aan jullie voor alle inspanningen! 

 

Bevraging afstandsonderwijs 
Voor de kinderen van het 3

de
, 4

de
 en 5

de
 leerjaar loopt het 

afstandsonderwijs nog al�jd door. Om te weten hoe dit 

werkelijk loopt en wat we nog kunnen aanpassen zodat 

het voor iedereen haalbaar blij�, ontvingen de ouders van 

deze leerjaren de voorbije week een bevraging. Op basis 

van de antwoorden zullen wij indien nodig bijsturen. 

We danken u alvast voor uw medewerking. 

 

Noodopvang kleuters  
Zoals we deze week reeds communiceerden, komen vanaf 

maandag 25 mei alle kleuters terug naar de hoofdschool 

voor de noodopvang.  

Om aan alle veiligheidsmaatregelen te kunnen voldoen, 

hebben we de organisa�e van de noodopvang moeten 

aanpassen. De belangrijkste aanpassing is dat de kleuters 

niet meer via het hek aan het secretariaat de school 

binnenkomen en verlaten. Zij zullen het hekje aan de 

fietsenstalling als ingang en uitgang gebruiken.   

 

Zonnig weer 
De zon schijnt volop. We kunnen er met z’n allen volop 

van genieten als we ons voldoende beschermen.  

Daarom willen we vragen om uw kind zonnecrème mee te 

geven naar school. In de huidige situa�e kunnen we 

echter zelf geen zonnecrème voorzien. Denkt u er aan om 

de naam op de tube te noteren? 
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Een virus, een vaccin… 
 

Een virus is niet met het blote oog te zien,  

zelfs niet met een gewone microscoop. 

Om een virus te kunnen zien,  

heb je een elektronenmicroscoop nodig. 

Het coronavirus ziet er mooi uit  

onder de elektronenmicroscoop. 
 

Maar wat het coronavirus aanricht is lelijk als de dood. 

Als een sluipend gif hee  het zich in onze lichamen genesteld 

en veel lijden veroorzaakt, 

bij jong en oud, arm en rijk, gelovige of ongelovige. 
 

Het coronavirus had een bondgenoot, 

een ander virus dat zich in ieder van ons wil nestelen: 

het virus van ‘nooit genoeg’,  

het virus van ‘ik eerst’. 

Een duivels virus. 
 

Wetenschappers zijn koortsach%g op zoek 

naar een vaccin tegen het coronavirus. 

Zij zullen dat allicht vinden, en dat is goed, heel goed. 
 

Ondertussen zien we ook hoe mensen  

een ander vaccin herontdekken, 

een vaccin tegen het virus ‘nooit genoeg’,  

het virus van ‘ik eerst’. 
 

We zien dokters en verplegers die het onmogelijke doen 

om mensen te verzorgen en te redden. 

Mensen die in instellingen  

zorg dragen voor de meest kwetsbare mensen. 

Zij ontwikkelen het  vaccin van ‘maat houden’, 

het vaccin van ‘wat kan ik voor jou doen?’ 

Een goddelijk vaccin. 
 

Dit vaccin is niet met het blote oog te zien maar het werkt wel. 

Als je dit vaccin toedient aan mensen, gebeuren er wonderen. 

Wat niemand voor mogelijk houdt, gebeurt dan toch. 
 

Laten we dit vaccin van liefde aan elkaar toedienen, 

vandaag en alle dagen van ons leven. 


