
Week van 2 tot en met 5 juni 
Voor de komende week blijven wij de kinderen waarvan 

de ouders geen opvang hebben, opvangen op de 

hoofdschool in de bestaande bubbels.  

Om de stromen uit elkaar te houden blijven de kleuters 

het hekje aan de fietsenstalling als in- en uitgang 

gebruiken. De kinderen van het 3
de
, 4

de
 en 5

de
 leerjaar die 

naar de noodopvang komen, gebruiken het hekken aan 

het secretariaat. De kinderen van het 1
ste
, 2

de
 en 

6
de
 leerjaar gebruiken elke dag de ingang langs de 

nieuwbouw.  

 

Vanaf maandag 8 juni  
Vanaf maandag 8 juni komen alle kinderen zowel van de 

kleuterschool als van de lagere school terug naar hun 

eigen klas op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. We 

zullen in de lagere school werken met volledige klassen 

(en niet meer met halve klassen zoals nu het geval is in het 

1
ste
, 2

de
 en 6

de
 leerjaar).   

Naast de dagelijkse poetsbeurten van alle lokalen kunnen 

we niet anders dan op woensdag alle lokalen grondiger te 

poetsen. Hierdoor kunnen we op woensdag enkel 

voorzien in noodopvang.  

Meer informa-e over de aangepaste uurregeling en 

toegangen, afspraken naar kinderen en ouders ontvangt u 

volgende week in de nieuwsbrief.  

 

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. Ook een petje is geen overbodige luxe. 

 

 

 

 

 

 

Een bewogen week… 
In een veel bekeken nieuwsuitzending op vrijdag 21 mei 

verspreidde minister Weyts dat scholen vanaf 2 juni 

zouden herstarten. Heel wat vreugdekreten ontsnapten 

ouders en kinderen, heel wat vragen ontstonden bij 

leerkrachten en direc-es. Heel wat commo-e in de media 

was het gevolg. 

Dat ouders en kinderen na zo’n lange -jd verlangen naar 

school is meer dan te begrijpen. Ouders deden 

onnoemelijke inspanningen om (thuis)werk, opvolging 

afstandsonderwijs, opvang kinderen,… te combineren. 

Kinderen keken uit naar het terugzien van hun juf of 

meester en hun vriendjes. 

 

Direc-es kregen een week om de herstart van de school te 

organiseren: verschillende in- en uitgangen, 

circula-eplannen ui6ekenen, vervanging van leerkrachten 

die niet mogen starten, verdelen van de speelruimtes over 

de verschillende bubbels, organisa-e van het poetsen van 

elke klas elke dag, aanpassing van de inrich-ng van de 

klassen, verwijderen van het speelgoed waar niet mag 

mee gespeeld worden,… We begonnen er aan met volle 

moed. 

Toen de plannen zo goed als uitgetekend waren, kwam 

woensdagavond het nieuws dat de herstart van de lagere 

school volledig veranderde. Ook daar verviel de social 

distancing tussen de kinderen en konden op die manier 

volle klassen naar school komen. Concreet betekende dit 

voor ons het hertekenen van alle gemaakte plannen.  

Een veilige pedagogische en organisatorische heropstart 

voor zowel de kinderen als voor ons personeel tegen 

2 juni organiseren, viel op die manier in duigen.  

 

Wij begrijpen dat ouders ontgoocheld waren toen ze het 

nieuws lazen dat we pas op 8 juni van start gaan zowel 

met de kleuterschool als de lagere school. We hopen toch 

op uw begrip te kunnen rekenen. 

 

CoronaMartinusSprokkel Basisschool Sint-Martinus schooljaar 2019-2020 
29 mei 2020 Handen vol hoop 

Mag het ons zo overkomen doorheen deze 

veelomva�ende, uitdagende corona�jd? 
 

Mens zijn in de lijn van Jezus’ leven is al�jd weer 

de weg stappen van Goede Vrijdag naar Pinksteren, 

de weg gaan van gebrokenheid naar nieuwe opstanding. 
 

Goede Vrijdag in ons leven en de wereld is: 

vallen, elke keer weer vallen, levenslang vallen. 
 

Pasen in ons leven en in de wereld: 

verlies een plek kunnen geven, 

teleurstelling te boven komen, 

met nieuwe kracht en hoop kunnen herbeginnen. 
 

De verschijningen in ons leven en in de wereld zijn: 

nieuwe ervaringen die onze wonden genezen, 

nieuwe ontmoe�ngen die ons vertrouwen geven, 

nieuwe inzichten die ons anders doen zien. 
 

Hemelvaart in ons leven en in de wereld is: 

de harde wetma�gheden van het leven aanvaarden, 

de eerste grote dromen herzien 

de inzet niet opgeven, doen wat hier en nu mogelijk is. 
 

Pinksteren is: 

open staan voor al�jd weer nieuwe inspira�e, 

ontvankelijk worden voor de Geestkracht 

in het samenkomen rond ‘woord, brood en wijn’, 

ervaren dat de hemel komt waar we op aarde 

werk maken van rechtvaardigheid en 

onvoorwaardelijke liefde. 
 

Mogen er in onszelf en in de wereld  

al�jd weer nieuwe �jden komen. 

Mogen we elke keer weer de weg kunnen gaan 

van Goede Vrijdag naar Pinksteren, 

zoals die eerste keer. 

Mag het ons zo overkomen 

doorheen deze veelomva&ende, uitdagende (corona-)�jd. 

 

Een zalige Hoogdag! 


