
Beste ouders, 

 

In normale omstandigheden zou ik van deze gelegenheid gebruik maken om jullie en jullie 

kinderen allen een zalige paasvakantie toe te wensen met veel tijd voor gezin en familie en tijd 

voor allerhande hobby's. 

 

De periode voor Pasen is een periode van verwachting ... en van uitkijken naar ... Hopen op 

bevrijding en verlossing ook. 

Dit is in deze context meer dan ooit het geval.Ik denk dat we allen zo verlangen naar een nieuwe 

tijd ...zonder Corona! 

 

De Coronacrisis houdt ons allen in zijn greep en dwingt ons om (even) anders te gaan leven.  

Dit vraagt een 'omdenken' voor alle gezinnen, voor alle bedrijven en voor een hele maatschappij. 

Het dwingt ons allen opnieuw om tot de essentie te komen ... 

 

Vele ouders onder ons zijn van heel dichtbij of iets grotere afstand betrokken bij de eerste of 

tweedelijnszorg in deze crisis. Een grote fysieke en mentale beproeving die onze uiterste 

waardering vraagt. 

Andere ouders worden nu getroffen door technische of economische werkloosheid. 

 

Jammer genoeg zijn er ook ouders, gezinnen of familieleden die in hun familiekring rechtstreeks 

dienen om te gaan met mensen die door de ziekte of zelfs overlijden getroffen worden. 

Onze gedachten en medeleven zijn in deze dagen bij hen. 

 

Als school zijn we op deze momenten ook begaan met het lot van onze kinderen en hoe we hen het 

best kunnen bereiken. De voorbije dagen en weken zijn leerkrachten heel creatief en flexibel aan 

de slag geweest om met het gegeven afstandsonderwijs om te gaan en om met jullie als ouders in 

contact te blijven. 

Het was een leerschool zonder stage en zonder duidelijke handleiding, maar ik meen te mogen 

stellen dat ze dit allemaal met de beste intenties hebben georganiseerd. 

 

De voorbije lesvrije weken was er ook een vast team van leerkrachten dat de noodopvang 

verzekerde in een beurtrolsysteem. We noteerden gemiddeld tussen 0 en 3 kinderen, wat betekent 

dat ook heel veel ouders grote inspanningen hebben geleverd om de opvang van hun kinderen 

georganiseerd te krijgen. 

Ook in de paasvakantie zullen deze leerkrachten paraat staan om de kinderen van een aantal 

ouders op sommige dagen op te vangen in hun vertrouwde schoolomgeving. 

Een groot woord van dank voor het enthousiasme en de grote burgerzin van dit jonge equipe! 

 

Natuurlijk willen we ook wel onze waardering uitdrukken voor de creativiteit en flexibiliteit 

waarmee jullie al ouder elke dag aan de slag gaan om jullie work-life balance op orde te houden en 

bovendien ook nog een beetje te fungeren als leerkracht ad-interim ter ondersteuning bij je 

kinderen. Wij weten dat dit niet in elk gezin en in elke context evident is ... 

 

Corona of geen corona ... 

 

Straks start dus de paasvakantie. Velen hadden wellicht reeds andere plannen gemaakt : een 

uitstap naar zee, een eerste bezoek aan de dierentuin of je favoriete pretpark, de eerste 

familiebarbecue of misschien wel een skireis of een reisje naar de zon. 

Nu even niet dus ...  

Hopelijk kan de zon, die sinds Coronatijd wel overuren lijkt te kloppen, ons toch wat 

vakantiegevoel geven. 

 

Geniet ervan met je dierbaarste naasten en hou het bovenal gezond! 

 

Carlo Piscador 

directeur 

 

In bijlage toch graag ook wat praktische afspraken en antwoorden op vragen waar jullie 



wellicht mee zitten. 

Houdt u ook uw mailbox in de gaten ... Binnenkort ontvangt u onze gepersonaliseerde 

paaswens! 

 

 

 

Dit is een no-reply mailadres. Hierop kan je niet antwoorden. U kan me steeds bereiken 

op directie@sgdegraankorrel.be 


