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De paasvakantie is vandaag gestart. De voorbije maand is helemaal anders verlopen dan 
verwacht. Ook het einde van het schooljaar zal er ongetwijfeld anders uitzien.  
Toch zal het jaar 2020 in onze herinnering een heel speciaal jaar blijven.  

Iedereen blijft in zijn kot in het voorjaar. Ook de paashazen 
blijven veilig in hun holletje. Jammer dat we niet op 
paaseierenzoektocht kunnen gaan. Maar de geboorte van onze 
5 paaskuikentjes van klas K3 en juf Katleen doen ons dromen van mooie 
paastijden (zie Facebookpagina). Misschien hebben jullie thuis wel al een 

paasmandje geknutseld. Zo gaan de paasklokken/hazen jullie zeker niet vergeten.  
Het paasrapport voor de leerlingen zit ook bedolven onder de ‘corona’ chocolade. 
Met spijt in het hart melden we ook dat alle buitenschoolse activiteiten zijn afgelast. Dit jaar 
geen schoolreis, geen schoolfeest, geen sportweken, geen hockey, geen buitensportdag, geen 
toneelvoorstellingen meer.  Jammer, maar dit krijgen jullie dubbel en dik terug volgend jaar. 
Voor de mama’s en papa’s: de maximumfactuur zal ook opgeschort worden tot we terug mogen 
starten.  
Het is nu heel stil op school. De juffen en meesters missen hun vertrouwde snoetjes en hunkeren 
reeds naar wat lawaai, de schoolbel, de schuifelende banken, de vergeten spullen, de joelende 
spelende kinderen, de koffiepauzes, de middagbewaking, … Gelukkig kunnen we nog via allerlei 
digitale wegen contact houden met elkaar. Onze peuters en kleuters volgen hun juf via  

en in de lagere school is heel populair.  
 
Op de corona-pagina van onze website (via de rubriek Actueel) vind je de laatste updates: 
www.basissschool-steendorp.be  
Tijdens de paasvakantie is de school alle dagen open van 8.30 tot 15.30u om de opvang verder te 
verzorgen voor de kleuters / leerlingen die dit nodig hebben. De woonboot zorgt nog steeds voor 
de voor- en naschoolse opvang in Steendorp zelf. De info hangt aan de schoolpoort. Indien je de 
woonboot wil gebruiken , schrijf dan zeker in.  
Onze juffen en meesters zitten niet stil. Ze hebben hun kluskledij aangetrokken en zijn per 2 aan 
het schilderen en voorzien de school van frisse kleurtjes. Jullie gaan verrast zijn hoor.  
Zijn er vragen of zorgen, neem dan contact op met de leerkracht of telefonisch met de school. 
We zijn er nog steeds voor jullie.  
 
 
Een grote dank je wel  

o Aan alle kinderen die thuis flink hun schoolwerk maken 
en hun mama’s en papa’s een handje helpen 

o Aan alle kleuters die thuis flink buiten spelen, bewegen, lachen, rollebollen, … 
o Aan alle mama’s en papa’s die nu zelf een beetje juf / meester willen zijn 
o Aan alle  juffen en meesters om de taken, opdrachten, info, filmpjes, … klaar te zetten/ 

leggen/ posten voor iedereen  
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Het ziet ernaar uit dat we toch wat langer in deze situatie zullen 
zitten. Laten we er samen het beste van maken. Graag zien is nu 
afstand houden, maar toch heel dichtbij zijn.  
Zorg goed voor jullie zelf, voor elkaar en hou 
vol. Samen slaan we ons erdoor.  
Tot gauw!  
 
Alle juffen en meesters 
Juf Annemie 

 
 
 


