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Pasen 

Spelend leren tijdens de paasvakantie  
Noodopvang tijdens paasvakantie 
Wat na paasvakantie? 

Corona verschuivingen 

 
Beste ouders en kinderen 

Pasen 
Geniet van deze prachtige paastekening die één van onze leerlingen in de 

noodopvang maakte. 

 

Het schoolteam Beke wenst iedereen voor de komende dagen een fijne 

paastijd toe! Laat de eitjes maar smaken! 

 

Voor wie er nood aan heeft… 

Zou dit vandaag de betekenis van Pasen en Verrijzenis kunnen zijn? 

 
En toen kwam de dag van bevrijding… 

De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was 

En dat het virus had verloren! 

Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 

En toen ging iedereen de straat op ... 

Met tranen in de ogen ... 

Zonder maskers en handschoenen … 

De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was 

En de wereld was mooier en liefdevoller geworden 

En de mensen waren humaner geworden 

En ze hadden weer waarden en normen 

De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen 

Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár 

veel eerder hadden aangedaan  

(Susan Blanco)  

VROLIIJK PAASFEEST! 

 

Spelend leren tijdens de paasvakantie  

 
De voorbije weken namen veel ouders de taak van leraar zo goed mogelijk over. We willen jullie hier 
uitdrukkelijk voor bedanken! 
Nu staat de paasvakantie voor de deur: een tijd om te spelen, te sporten, te ontspannen, samen boekjes 

te lezen of tv te kijken … ook die activiteiten stimuleren de ontwikkeling van jullie kind. We willen jullie 
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aanmoedigen om veel te praten en te spelen met jullie kind en om de typische schoolse activiteiten 

(zoals uitleg geven of werkboekjes invullen) even te laten rusten. 

Bericht uit: Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen  

Noodopvang tijdens paasvakantie 
Heb je onverwachts toch nog nood aan opvang in de paasvakantie?  
Neem dan zo vlug mogelijk contact op met BEKINOP via het algemeen telefoonnummer: 09 396 23 03 

van de BKO Lievegem  ( zie gekregen brief via oudermail + op schoolwebsite ) 

Wat na paasvakantie? 
 

Op dit ogenblik kunnen wij geen uitsluitsel geven of de school zal openen na de paasvakantie of niet. Wij 

houden jullie zo snel als mogelijk op de hoogte wanneer we meer weten. Maar… dit weten we wel: 
 

 Tijdens de paasvakantie bieden vrijwillige leerkrachten zich aan bij BKO Lievegem voor de 
noodopvang. Tot nu toe kan BKO Lievegem dit met eigen personeel beredderen. Afgezien 
daarvan, wordt deze vakantie een periode van rust. De leerkrachten bieden dan ook geen 
leerinhouden aan.  

 Daarnaast zal de school zich tijdens de vakantie ook al voorbereiden op wat er daarna aankomt: 
meteen heropstarten (als de coronamaatregelen eindigen op 19 april) óf verder opvang en 
afstandsonderwijs voorzien (als de coronamaatregelen verlengd worden tot - minimaal - 3 mei). 

 Hopelijk krijgen we vlug een beslissing. Zo krijgen de school en de ouders de kans zich daarop te 
organiseren. 

Corona verschuivingen 

 Het paasontbijt ( organisatie oudercomité ) wordt verschoven naar volgend schooljaar! 
Ook de vergaderingen van het oudercomité zijn voorlopig opgeschort. 

 Wie zijn 1ste communie doet of H. Vormsel ontvangt krijgt de informatie doorgestuurd vanuit 
de parochie Lievegem én aparte oudermail: 
Vormselweekend: 26/27 september 2020 
Eerste Communie Waarschoot: 10 oktober 2020. 

 De koffiestop voor Broederlijk Delen houden we mogelijks nog op een ochtend in juni, 
afhankelijk van de verdere maatregelen. 

 De bosklassen voor 6L zijn jammer genoeg afgelast, maar uitgesteld voor 5L tot volgend 
schooljaar ( zie oudermail voor derde graad ). 

 Voor de zeeklassen van 3L en 4L  ( half juni ) hebben we nog geen nieuws, we wachten bang af… 

 Het grootouderfeest voor de Dummiesklas ( 2KK en 3KK ) zullen we dit jaar niet meer laten 
doorgaan ( geen mix van generaties zo vroeg  ).  

 Het Speelfeest van vrijdagnamiddag 15 mei gaat niet door:  
 

- We gebruiken al onze dagen - die nu nog op school zullen overblijven - beter om ons in te zetten 
voor het begeleiden van de kinderen bij het inhalen van lessen en aanbieden van nieuwe 
leerstof. 

- Het leek ons niet goed zo’n grote groep mensen nu al terug zo vroeg samen te brengen. 
- We nemen het idee mee naar volgend schooljaar. Het past toch volledig in ons tweejarig project 

Play Children Play. 



 Voor de schoolreis van de peuterklas ( 19 juni ) en eerste graad ( laatste week juni ) wachten we 
ook nog af. 

Met vriendelijke groeten 

Directie Gonda Lootens en het voltallige personeel Beke 

DUIZENDMAAL DANK AAN ONZE OUDERS EN KINDEREN OM ZO GOED HUN BEST TE DOEN IN DEZE 

MOEILIJKE TIJDEN, IEDEREEN VERDIENT EEN DIKKE PLUIM VAN HET GANSE SCHOOLTEAM! 


