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Maatregelen week voor de paasvakantie 

2020-2021 

Nieuwsbrief 

- Maart - 

Vanaf maandag 29 maart worden alle lessen voor de kinderen van de lagere school en de kleuterschool  

opgeschort.  

Dit betekent dat de paasvakantie voor onze leerlingen een week vroeger start.  

Er wordt noodopvang voorzien. U kan inschrijven als u: 

 in de zorg werkt of een veiligheidsberoep hebt. 

 uw gezin zich in een sociaal/medisch kwetsbare situatie bevindt. 

 u niet kan thuiswerken, geen verlof kan nemen of geen beroep kan doen op tijdelijke  

 werkloosheid in het kader van corona. 

Inschrijven kan van vrijdag 26/03, 12u tot zaterdag 27/03, 16u.  

Kleuterschool: 

- Er wordt noodopvang voorzien in elke kleuterafdeling (Henri Bouckaertstraat en Alfons Biebuycklaan). 

- We houden de gewone schooluren aan.  

- Wie beroep doet op de noodopvang, schrijft zich in via de volgende link of QR-code: 

    https://forms.office.com/r/qzYpJktJq2  

 

 

 

Lagere school:  

- Er wordt geen afstandsonderwijs georganiseerd. De leerlingen kunnen wel een huistaak of een les  

meekrijgen. We geven uit voorzorg (afstandsonderwijs na de paasvakantie?) de werk– en leesboeken 

mee. Het rapport voor de leerlingen van de lagere school zal worden meegegeven op vrijdag 23 april.  

- Stad Gent organiseert opvang voor de lagere school kinderen van ouders die noodopvang nodig hebben.  

- Stad Gent voorziet opvang van 8u tot 17u en op woensdag van 8u tot 12u.  

- Wie beroep doet op de noodopvang van stad Gent, schrijft zich in via de volgende link: 

     Sportkampen | Sport (stad.gent)  

https://stad.gent/sport2/sportkampen?type=5023
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Samen lezen: een boek in de kijker 

In de klas van juf Ariane lazen ze: ‘Het grote boek van Elmer’.  

Het is een boek waarin verschillende prentenboeken gebundeld 

werden.  Zo beluisterden de kleuters dagelijks een ander verhaal. 

Elmer is een kleurtjesolifant, die leuke avonturen beleeft. 

Wij hebben 3 weken gewerkt rond dit thema. Eerst leerden we 

over olifanten, nadien over vormen en mengkleuren. 

Deze activiteiten kwamen onder andere aan bod: olifanten van 

groot naar klein, groepjes maken van 3 olifanten, tellen en even-

veel olifanten kleuren, schrijfdans olifanten, een Elmer-masker 

maken met zelfgemaakte kleuren (mengen van allerlei kleuren), 

Elmer kleuren volgens vormenlegende, prenten van vormen sor-

teren, dansen op olifanten muziek, liedje van Elmer.   

In de klas van 2KB – 3KB werkten we 3 weken rond het 

thema “ Kunst”. De juf vertelde uit het boek :   

“ De kat van Mondriaan”.  We leerden zo kunstenaar 

Piet Mondriaan kennen en gingen zelf aan het werk met 

latten en stiften, net zoals hij het deed. 
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Gezond ontbijt 

Het oudercomité van onze school verkoopt een gezond afhaalontbijt. 

Op zondag 30 mei kunnen jullie genieten van een heerlijk en  

gezond afhaalontbijt, de prijs per persoon bedraagt 9 euro.  

 

Dit ontbijt haal je tussen 7u30 en 10u30 af op de school.  

Elke deelnemer ontvangt één gratis tombolaticket en maakt zo kans 

op het winnen van een mooie prijs.  

 

De opbrengst van het ontbijt gaat naar nieuwe stoelen en tafels voor de eetzaal voor de lagere school. 

Via de meegegeven brief kan je jouw bestelling doorgeven. 

Oog voor lekkers 

Na de paasvakantie levert de fruithandelaar appels en bananen. 

In de maand mei loopt de actie van Oog voor lekkers ten einde en kan er geen gratis fruit meer aangeboden  

worden door de school.  
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Theater op school 

 

Via Stad Gent konden we coronaproof, een toneelspeler uitnodigen op de school. De verteller bracht een verhaal 

over een beer die uit zijn winterslaap kwam. 
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Bednet 

Vrijdag 12 maart kwamen heel veel kinderen in pyjama naar school, want ook 

Bednetters hebben dromen, en die kunnen ze van thuis uit waarmaken.  

Bednet zorgt ervoor dat kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen, via  

internet live in de klas zitten, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of  

regelmatig afwezig zijn, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun 

vrienden. 
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Kalender april 

Maandag 29/03—vrijdag 2 april  Geen school, enkel noodopvang  

Zaterdag 3 april - zondag 19 april  Paasvakantie  

Dinsdag 20 april  Oog voor lekkers: appels  

Vrijdag 23 april Namiddag Initiatie drumbeats  6de leerjaar 

Maandag 26 april Hele dag  Daguitstap Ieper (onder voorbehoud) 6de leerjaar 

 Namiddag Bezoek aan de bibliotheek Ledeberg (onder 

voorbehoud) 

3A 

Dinsdag 27 april Namiddag Bezoek bibliotheek De Krook 

(onder voorbehoud) 

4de leerjaar 

  Oog voor lekkers: bananen  

  Oudercontacten Kleuters 

Woensdag 28 april 12u15-13u45  Project ‘samen lezen’ door brede school 

(onder voorbehoud) 

Ingeschreven leerlingen  

6de leerjaar 

Donderdag 29 april Namiddag Bibliotheekbezoek Ledeberg 

(onder voorbehoud) 

3B 

  Oudercontacten Lagere school 

Vrijdag 30 april Volledige dag Bezoek: tuin van Kina 

(onder voorbehoud) 

2de leerjaar 

Alle uitstappen en activiteiten zijn onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.  

Zeeklassen  

We leven nog steeds in de hoop dat het eerste leerjaar in juni op 

zeeklas zal kunnen gaan.  

Voor de leerlingen van het tweede leerjaar lukte het ook dit  

schooljaar niet om op zeeklassen te vertrekken.  

Gelukkig kunnen deze kinderen uitkijken naar volgend schooljaar: 

de zeeklas wordt verplaatst naar het derde leerjaar! De leerlingen 

zullen in de week van 9 tot en met 13 mei 2022 een weekje van de 

Oostendse zeelucht mogen genieten in het vakantiecentrum 

‘Vayamundo’.  

Eerste communie  

De eerste communie voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar stond gepland op 1 mei 2021. 

Dit wordt uitgesteld naar het begin van het volgende schooljaar.  

De nieuwe datum is zaterdagvoormiddag 9/10/2021.   
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 Zalig Pasen  

Is Pasen dit jaar mogelijk? 

Meer dan ooit 

voelen we vandaag 

hoe kwetsbaar het leven is. 

Angst en onzekerheid 

eenzaamheid en verdriet. 

Is Pasen dit jaar wel mogelijk? 

Of is het net 

meer dan ooit 

broodnodig? 

Een sprankeltje hoop. 

De deur op een kier. 

Iemand die ons verder roept. 

Leven door alle angst heen. 

Liefde die ons draagt… 

 

Pastorale dienst St Lucas Gent 


