
in 

 

    Infokrantje april 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Even volhouden…en we duiken terug  

in een zee vol vriendjes ! 



 

 

Agenda 

 

04.04.2020: Start paasvakantie 
 

 

05.04.2020:       Start van de Goede Week 

De Goede Week is in het christendom de naam voor de week vanaf 

Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de 

Vasten of Veertigdagentijd. 

 

05.04.2020:       Palmzondag  

Palmzondag is de laatste zondag van de vastenperiode 

(de zondag vóór Pasen), vooral belangrijk als eerste dag van de Goede 
Week.  
Op Palmzondag wordt door christenen de blijde intocht van Jezus Christus 
in Jeruzalem gevierd. 

  

 

09.04.2020:       Witte Donderdag 

Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn 

apostelen herdacht. 

 

 10.04.2020:       Goede Vrijdag 

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen 

de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad 

Jeruzalem. 
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11.04.2020:       Stille Zaterdag 

Paaszaterdag of Stille Zaterdag volgt op Goede Vrijdag. Het is de zaterdag 

voor Pasen en de laatste dag van de vastentijd en lijdensweek die 

voorbereidt op het christelijke paasfeest. Deze zaterdag wordt ook wel 

Stille Zaterdag genoemd, omdat op die dag de klokken niet luiden tot aan 

de Paaswake. 

 

 12.04.2020:       PASEN 

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar.  
Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de 
dood, op de derde dag na zijn kruisiging. 
 

19.04.2020: Einde paasvakantie  

 

19.04.2020: Vormselvieringen en eerste communies                   
geschorst tot en met Pinksteren ! 

  
Bisschop Johan Bonny: 
"Geen communies en vormsels, maar we gaan geen jaar overslaan" 
 

Het is niet alleen bijna Pasen, maar ook bijna de tijd van de eerste 
communies en de vormsels. Veel kinderen en gezinnen vragen zich af of 
die allemaal nog wel kunnen doorgaan.  
"Vrijdag zijn de maatregelen van de overheid nog toegelicht.  
Daarop hebben de bisschoppen beslist dat de eerste communies en de 
vormsels zoals die nu gepland staan tussen Pasen en Pinksteren, niet 
zullen kunnen doorgaan.  
In de loop van komende week gaan we daar nog over communiceren", 
zegt onze bisschop Johan Bonny. 
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Vanaf 20.04.2020 !! 

Niemand is op dit ogenblik zeker of de huidige coronamaatregelen na de 
paasvakantie opgeheven kunnen worden. In tegendeel…!                              
Onze overheid KAN de periode verlengen tot 3 mei…                                            
Alle activiteiten zijn dus …  onder voorbehoud… 

 

 Onze school beslist alvast het volgende: 

20.04.2020: Theaterbezoek gaat NIET door !   3de graad 

22.04.2020: Zwemmen gaat NIET door ! 

22.04.2020: Buitenspeldag (gemeente) gaat NIET door ! 

27.04.2020: Oudercontacten gaan NIET door !  kleuterschool 

29.04.2020: Buitenpretjes MOEV gaat NIET door!  1ste graad 

30.04.2020: Studiereis Brussel gaat NIET door !  3de graad 

01.05.2020: Dag van de arbeid = geen school! 

03.05.2020: Eerste communie gaat NIET door ! 

 

 Informatie 
 

 Wordt er opvang voorzien in de paasvakantie? 

Het algemene principe blijft ook in de paasvakantie dat kinderen zo veel 

mogelijk thuis worden opgevangen.   Voor basisschoolkinderen voor wie 

dat niet kan, nemen de lokale besturen  de regie in handen.  

 



   

 

Het lokale bestuur ( gemeente) zorgt voor voldoende personeel (van de 

buitenschoolse opvang, kinderbegeleiders, animatoren, vrijwilligers …), 

zelfs al vindt de vakantieopvang plaats in de schoolgebouwen. 

Onderwijspersoneel kan zich tijdens de paasvakantie vrijwillig aanbieden 

voor de opvang, al dan niet op vraag van het lokale bestuur. Kinderen 

worden bij voorkeur opgevangen door personen met wie ze al contact 

hadden. 

Tijdens de paasvakantie hebben de leerlingen ook effectief vakantie. Ze 

mogen dan geen alternatieve vormen van leren aangeboden krijgen.      

De invulling van de vakantieopvang bestaat uit sport en spel, maximaal 

rekening houdend met de geldende voorzorgsmaatregelen. 

 

 Info vanuit het CLB 

Op de website van VCLB Kempen vind je tips en hulplijnen voor leerlingen 

omtrent Corona:  

 https://www.clb-kempen.be/tips-en-hulplijnen-voor-leerlingen/. 

 

Via deze link kan je onderaan doorklikken op een brief met daarin alle tips 

en hulplijnen voor leerlingen en een poster 'omgaan met conflicten in het 

gezin tijdens de coronacrisis'. 
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Wordt/werd er iets meegegeven met je kind? 
 

 De facturatie voor de maanden januari en februari zal u, samen met de fiscale 

attesten (middagvergoeding 2019) per post bezorgd worden.                                         

 Uiteraard kon er met je kind (fysisch) niets meegegeven worden.                   

Toch hebben onze leerkrachten hun best gedaan om via het Bingelplatform 

per klas een aantal taken klaar te zetten die kinderen van thuis uit kunnen 

maken.   Deze opdrachten bevatten nooit nieuwe leerstof !                                                      

Het gaat hier dus steeds over een herhaling van de geziene leerstof in de klas. 

 Lees zeker ook nog een keer onze nieuwsbrief over corona op onze website 

www.schoolvarenwinkel.be 

 Vergeet ook niet verder te klikken naar “een site voor jou?”  =>  “Voor kinderen” 

 Ouders die hun mailadres nog niet doorgegeven hebben aan onze school, 

mogen dit nog steeds doen. Mail dan naar info@schoolbergom.be  
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