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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 5 APRIL 2020 

 
Tip voor wie de nieuwsbrief leest via Gimme!  
Download deze brief voor de volledige versie! 

 
Update coronavirus 
Voorlopig zijn de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht tot en met 19 april, met 
mogelijke verlenging tot en met 3 mei. Hoe lang ze van kracht blijven, is geen beslissing van het onderwijsveld, 
maar wel van de Veiligheidsraad op basis van de adviezen over volksgezondheid.  
 
Er zijn drie mogelijke scenario’s…  

1. Scholen starten opnieuw op meteen na de paasvakantie 
2. Scholen starten opnieuw op in de loop van de maand mei 
3. Scholen starten niet of nauwelijks meer op voor de zomervakantie 

 
Het is op dit moment nog koffiedik kijken wanneer de scholen de normale lessen weer kunnen aanvangen. Hoe 
dan ook wordt schooljaar 2019-2020 geen verloren schooljaar. We gaan met z’n allen de resterende 
onderwijstijd optimaal benutten en iedereen kansen blijven bieden.  
 
Tijdens de paasvakantie 
De paasvakantie betekent rust voor onze leerlingen. We hopen dat het mooi weer blijft en dat kinderen ten 
volle kunnen spelen en ravotten. We kiezen er als school voor om geen werkbundels of andere taken op 
Gimme te zetten. Ouders die toch met hun kind(eren) willen oefenen, kunnen inzetten op lezen en 
automatiseren (splitsoefeningen, maal- en deeltafels,…). We vinden het belangrijk dat kinderen even écht 
vakantie nemen en willen de druk bij ouders verminderen. Na de paasvakantie zullen we namelijk opnieuw een 
inspanning verwachten.  
Voor kinderen die gebeten zijn door de uitdagingen van de dag hebben we enkele ‘uitdagingen voor het gezin’ 
in petto. Deze opdrachten zijn uiteraard geheel vrijblijvend.  
 
Na de paasvakantie 
Als de coronamaatregelen ook na 19 april blijven gelden, zullen we starten met het aanbieden van nieuwe 
leerstof. We zullen hiervoor werken met een weekplanning. Meer concrete informatie hierover ontvangen  
jullie via de nieuwsbrief aan het einde van de paasvakantie.  
We zorgen dat het aanbod voor iedereen haalbaar blijft. We beseffen dat we veel van ouders vragen. Het zijn 
jullie die de kinderen nu begeleiden bij het schoolwerk, hen waarderen en ondersteunen,… Dat vraagt veel! 
Weet dat jullie er niet alleen voor staan. De klas- en zorgleerkrachten, directie en medewerkers van het 
secretariaat staan steeds voor jullie klaar en zijn bereikbaar via mail of op telefonische afspraak.  
 
Meerdaagse uitstappen 
De overheid besliste deze week dat meerdaagse schooluitstappen dit schooljaar (tot 30 juni) niet meer kunnen 

plaatsvinden. Voor onze school heeft dit gevolgen voor de zee- en kasteelklassen, alsook voor de uitwisseling 

met Neufchâteau. Een pijnlijke beslissing… We zijn genoodzaakt om deze projectweken te annuleren.  We 

weten dat kinderen enorm uitkijken naar deze meerdaagse uitstappen en betreuren dit ten zeerste. Menig 

traantjes zullen vloeien, zowel bij onze leerlingen als bij onze leerkrachten. Toch moeten we samen sterk 

blijven, gezondheid staat voorop. We danken jullie alvast voor jullie begrip.  

Heb je vragen? 
Aarzel niet om de zorg- of klasleerkracht van uw kind(eren) te contacteren indien u vragen of bedenkingen 
heeft. Zoals steeds staan we paraat om de kinderen te begeleiden en ondersteunen waar mogelijk.  
Alle mailadressen van onze leerkrachten zijn te vinden op onze website. 
 

https://www.scharrel.be/samen-school-maken/scharrelteam/
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Belangrijk! 
Blijf Gimme goed volgen. Via de klaskanalen komt alle informatie binnen. Mogelijke wijzigingen zullen ook via 
deze weg gecommuniceerd worden.  
 
 

Tijd voor vakantie! Het Scharrelteam hoopt dat jullie er, ondanks alle maatregelen en beperkingen,  

een fijne tijd van kunnen maken samen met de mensen om je heen. Het zonnetje is alvast van de partij!   

 

 
 


