
Nieuwsbrief maart - april  
 

Dag ouders, 

Het opstellen van de maandelijkse nieuwsbrief maakt me even 

stil. Normaal gezien moet ik heel wat keuzes maken. Welke 

activiteiten zet ik in de kijker, welke uitstappen staan er nog op programma,…? Het 

coronavirus heeft alles overhoop gegooid. 

Nu wil ik alleen maar jullie in aanloop naar Pasen, het feest van de hoop, danken en 

geruststellen. 

Danken omdat ik heel goed besef dat dit niet eenvoudig is voor onze kinderen en zeker ook 

niet voor jullie.  

Ik wil jullie ook geruststellen. Weet dat we, wanneer de school ook terug opengaat, elk kind 

de nodige aandacht zullen geven. Alles komt goed. 

 

Onderstaande tekst kwam ik tegen en wil ik graag met jullie delen: 

 

Wat als de kinderen het schooljaar verliezen? 
Wat als ze in plaats van wiskunde leren koken? 
Of kleren naaien? Opruimen? 
Om een boomgaard te laten groeien in de tuin? 
Als ze liedjes leren zingen voor hun grootouders of hun jongere broertjes en zussen? 
Als ze leren om voor hun huisdieren te zorgen en ze te baden? 
Als ze hun verbeelding ontwikkelen en een schilderij schilderen? 
Als ze leren om verantwoordelijker te zijn en verbonden te zijn met het hele gezin in 
huis? 
Als jullie ouders ze leren goede mensen te zijn? 
Als je leert en weet dat samen en gezond zijn veel beter is dan de nieuwste 
technologie hebben? 

Misschien missen we dat, en als ze het leren, hebben we misschien geen jaar 
verloren, misschien hebben we een geweldige toekomst gewonnen. 

  
Dag lieve leerling 

Ik hoor van je juf of meester dat je al zo flink gewerkt hebt. Ik hoop dan ook dat je nu kei hard 

geniet van het zonnetje en de paasvakantie. Alle juffen en meesters, en ik ook, zijn 

ontzettend trots op jou. Hopelijk tot heel snel. 

 

 

Zalig Pasen en zorg goed voor elkaar. 

 

Het Sint-Luciateam 

Bie Fransen 

 
EXTRA: 

Van zodra we meer vernemen van de nationale veiligheidsraad, brengen we jullie via mail, 

onze website en facebook op de hoogte wat de beslissing inhoudt voor onze school. 


