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Nieuwsbrief voor de start van de 

paasvakantie 

Update corona 
De voorbije weken beheerste het coronavirus ons leven thuis en op school. Ieder van ons deed heel wat 

inspanningen om zich zo goed mogelijk aan te passen. Ondertussen werkten we op school verder en 

zochten we uit hoe we best onze leerlingen konden bereiken.  

Leerkrachten belden, mailden en stelden bundels op om onze leerlingen zo goed mogelijk aan het werk 

te zetten.  

Nu staat de paasvakantie voor de deur: een tijd om te spelen, te sporten, te ontspannen, samen boekjes 

te lezen of tv te kijken… Deze vakantietijd hebben kinderen nodig om tot rust te komen zodat ze na de 

paasvakantie weer volop aan de slag kunnen gaan. In deze periode zal er dus geen schoolwerk worden 

gegeven aan de leerlingen.  

Wat na de paasvakantie? 

We houden rekening met twee mogelijkheden: 

1 De school gaat terug open.  

2 De school blijft gesloten.  

 —> De leerkrachten van de lagere school starten met het aanbrengen van nieuwe leerstof (zoals 

 beslist door minister Ben Weyts). In de week van 13 april ontvangen jullie een nieuwsbrief waarin 

 we zullen uitleggen hoe dit concreet zal worden aangepakt. Wanneer de school weer open gaat, 

 wordt deze leerstof in de klas herhaald. 

 —> Voor de kleuters wijzigt er niets. De leerkrachten voorzien, net zoals voor de paasvakantie, op  

 regelmatige tijdstippen activiteiten.  
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Bibliotheek Ledeberg 

In coronatijden is het een ware uitdaging om kinderen blijvend bezig te houden.  

Misschien kan de bibliotheek hierin iets betekenen, zo blijft de bib tijdens de 

week open met een beperkte dienstverlening… boeken en films kunnen be-

steld worden.  

Dit kan enkel voor leners die al een bibkaart hebben via deze link  

https://gent.bibliotheek.be/nieuws/afhaaldienst-voor-reserveringen 

 

Eerste communie—vormsel 

De eerste communie en het vormsel worden uitgesteld tot volgend schooljaar.  

Het vormselweekend wordt in ons bisdom gepland in het weekend van 26 en 27 september 2020.   

Verdere info krijgen de kandidaat-vormelingen via de parochie. 

Wanneer de eerste communie zal doorgaan, wordt nog besproken in de parochie. Van zodra hier meer 

nieuws is, worden jullie daarvan op de hoogte gebracht. 

Meld je aan secundair 

23 maart - 22 april 2020:  aanmelden 1ste jaar secundair (1A en/of 1B)  

4 mei 2020: mail met aanmeldingsresultaat 

6 mei - 29 mei 2020: inschrijven 1ste jaar secundair (1A en/of 1B)  

https://meldjeaansecundair.gent.be/  

 

Ouders die moeilijkheden ervaren bij het aanmelden kunnen brugfiguur Véronique contacteren:  

brugfiguur@sint-gregoriuscollege.be of 0471/85 70 90 

https://gent.bibliotheek.be/nieuws/afhaaldienst-voor-reserveringen
https://meldjeaansecundair.gent.be/
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Een huis vol thuisblijvende kinderen kan voor extra stress zorgen. Opvoedingswinkel Gent heeft,  

ook in deze periode, een ondersteuningsaanbod voor alle Gentse gezinnen. 

Heb je behoefte aan een luisterend oor? Wil je graag even je eigen opvoedingssituatie bespreken? 

Geef ons een seintje! 

Opvoedingswinkel Gent is gratis, anoniem en vrijblijvend bereikbaar: 

Telefonisch:       elke weekdag tussen 9u en 13u, op 09/323.55.10 

         stel je vraag en Opvoedingswinkel Gent belt jou op 

Per mail:             opvoedingswinkel@stad.gent 

Facebook:          Opvoedingswinkel Stad Gent  

Opvoedingswinkel Gent 

Pasen - zondag 12 april  

Pasen gaat altijd door   

Pasen gaat niet op slot, het graf zal leeg zijn 

Pasen gaat altijd door   

geloof, hoop en liefde: zij willen altijd door 

Pasen gaat altijd door   

in het geloof, tegen het cynisme 

Pasen gaat altijd door 

in de hoop  van winnende Goedheid 

Pasen gaat altijd door 

 in de stilte van de kwetsbare liefde 

 Die menselijk meeleeft.  

     Marinus Van Den Berg 

mailto:opvoedingswinkel@stad.gent

