
         
 
 
 
 
 
 

UPDATE VRIJDAG 26 MAART 2021 “PAASPAUZE”  
  
Beste ouders 

 

Na overleg met de scholengemeenschap Kaprijke-Lievegem nam ons schoolbestuur vzw Katholieke 

Basisscholen Zomergem de beslissing om de lessen op school en thuis ook voor de kleuterschool te 

schorsen. Wij beseffen dat ook voor jullie deze late wijziging niet evident is.   

Wij passen hieronder onze informatie voor volgende week aan. Aanpassingen in rode kleur.  

 

Kleuterschool 
De lessen voor de kleuters worden op school en thuis geschorst. Ook voor hen is een weekje school 

minder een groot gemis.  

 

Lagere school 
In de lagere school moeten wij de lessen op school en thuis schorsen. Zij komen dus niet naar school. 

Wij willen de kinderen wel ondersteunen in hun leren. Een pauze van 3 weken is echt heel lang. Wij 

weten allemaal dat wanneer iets lange tijd niet geoefend wordt, het veel moeizamer gaat. Daarom 

geven wij enkele zaken mee die geoefend kunnen worden. De juf zal jullie ook een e-mail sturen om 

dit per klas een beetje verder toe te lichten.  

 

Noodopvang op school voor zowel kleuters als lagere schoolkinderen  
Alle basisscholen in Lievegem ondersteunen de gemeente bij het organiseren van de noodopvang deze 

week. De scholen staan in voor de opvang tijdens de schooluren. De gemeente staat in voor de opvang 

buiten de schooluren, ook in Twinkel. Kinderen die naar de noodopvang komen, nemen hun 

boekentas, drinkfles, tussendoortjes en lunchpakket (indien nodig) mee.  

 

De noodopvang is enkel voor wie een attest heeft van de werkgever dat telewerk niet mogelijk is. 

Wie een “essentieel beroep” heeft, zal ook dit attest natuurlijk kunnen vragen. Je voegt dit attest 

onmiddellijk toe bij het inschrijven.   

Wij vragen om in te schrijven voor zaterdag 27 maart 12.00 uur via e-mail naar 

directie@basisschooloostwinkel.be. 

✓ Vermeld de na(a)m(en) van je kind(eren). 

✓ Vermeld de dagen waarop de kinderen naar de noodopvang komen. 

✓ Voeg het attest van de werkgever toe (geen telewerk mogelijk).  

 

Noodopvang tijdens de paasvakantie 
De noodopvang tijdens de paasvakantie blijft in handen van de gemeente Lievegem. Meer info in de 

brief van de gemeente bij deze update.  

 

Het wordt een week met een scenario dat we nog niet gehad hebben. Wij blijven alleszins onze 

opdrachten met vol enthousiasme doen.  

Heb je vragen of bezorgdheden, geef het zeker door! Wij beseffen dat jullie opnieuw grote 

inspanningen moeten doen. 
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Vriendelijke groeten 

Het Twinkelteam 


