
Beste ouders, 
 
De voorbije weken was voor niemand evident. We zijn er ons allen heel erg van bewust dat de 
combinatie thuiswerk en zorgen voor jullie kinderen veel van jullie heeft gevergd. We willen jullie 
uitdrukkelijk bedanken voor de tijd en energie die jullie tot op heden al hebben gestoken in jullie 
gezin. 
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 aanmoedigen om ook in de vakantie veel te praten en te spelen met jullie kind. 
 
Noodopvang tijdens de paasvakantie: 
Heb je onverwachts toch nog nood aan opvang in de paasvakantie, neem dan zo vlug mogelijk 
contact op met de buitenschoolse opvang van Lievegem, 
op het algemeen nummer 09 396 23 03. 
 
Wat na de paasvakantie? 
Op dit ogenblik kunnen wij geen uitsluitsel geven of de school zal openen na de paasvakantie of niet. 
Ik houd 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 
challenge-activiteiten 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 met nieuwe leerinhouden voorzien (als de coronamaatregelen 
verlengd worden).  
Jullie worden zeker tijdig geïnformeerd hoe dit eventueel zal gebeuren. 
De noodopvang zal dan terug doorgaan bij ons op school. 

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

 
Zijn de paasmandjes al gemaakt? 
In de loop van volgende week brengen de leerkrachten de paaseieren naar elk van jullie thuis. 
Indien er, ondanks onze goede zorgen, toch iets zou mis lopen met de bedeling van de paaseieren, 
gelieve ons hiervoor te verontschuldigen. 
 
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 Speelfontein-team! 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Mieke Dhoore 
Directie 
Kleuterschool De Speelfontein 
Kasteellaan 9 
9921 Vinderhoute 
09 226 96 40 
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