
	 	

   

Coronavirus: Update 17/06/2020 
Beste ouders,  

De algemene info voor de week van 22 tot 26 juni blijft dezelfde als bij de vorige up-date 
in brief 20 Piramide. Zie website www.gbspiramidetilia.be
Alle kinderen kunnen volgende week nog op dezelfde dagen les krijgen in de school. 
En deze week zullen we ook nog de noodopvang organiseren voor de ouders die het 
nodig hebben. Jullie krijgen daarvoor nog een mail. Mag ik vragen om die dan ook ten 
laatste donderdag in te vullen zodat ik de roosters van de toezichters kan opmaken. 

Ik wil jullie danken voor jullie flexibiliteit de laatste maanden en sluit hierbij ook al een 
beetje het schooljaar af… 
2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten, maar het was zeker en vast geen 
verloren jaar. De leerlingen, leerkrachten en ouders hebben allemaal een andere kant 
van het onderwijs meegemaakt. Het was voor iedereen een grote aanpassing. 
De meesten hebben dan ook vele vaardigheden geleerd waar we anders nooit zouden 
aan gedacht hadden dat we dat ook konden…
Sommige kinderen hadden het niet gemakkelijk en misten de steun die ze anders in de 
klas kregen bij hun schoolwerk. Andere kinderen vonden de rust van thuis dan weer een 
pluspunt. 
De ouders moesten plots naast ouder zijn, ook plots thuiswerker, leerkracht, opvoeder 
zijn en ondertussen ook zorgen voor hun gezin… niet gemakkelijk! 
De leerkrachten moesten plots ook ICTers worden en filmpjes maken en online lesgeven 
en ondertussen zien waar er hulp nodig was. Ze moesten zich van een kant laten zien 
die ouders nog niet dikwijls hebben gezien… Ik heb voor ieder van jullie dan ook heel 
veel respect! 
Maar COVID-19 heeft ons niet kapot gekregen maar wel sterker gemaakt! Als we dit 
hebben overleefd dan kunnen we veel aan. 
Er zullen bijna geen oudercontacten zijn maar er zal wel duidelijke info op het rapport 
staan. Indien je nog vragen hebt, kan je die nog altijd aan de leerkrachten stellen via 
mail. 
Ik hoop dat iedereen verder nog gezond kan blijven en vanaf 1/7/2020 toch wat kan 
genieten van een voor iedereen welverdiende vakantie. 

Zoals jullie in de gemeenteberichten kunnen lezen, zullen de speelpleinen tot en met 
donderdag 27 augustus in onze school plaatsvinden. Normaal gezien hadden wij op 
vrijdag 28 augustus een opendeurdag voorzien voor de kinderen en de ouders maar 
onder deze omstandigheden weten we nog niet dat die zal kunnen doorgaan. 
Na de speelpleinen moeten de klassen ook nog grondig gepoetst worden en alles terug 
ingericht worden zodat de leerlingen en leerkrachten op dinsdag 1 september goed 
kunnen starten. 

Wat we al zeker kunnen meedelen is dat de infovergadering voor de ouders zal 
doorgaan op donderdag 3 september. Maar meer info hierover zal nog volgen.
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Normaal gezien sluiten  we allemaal samen op de laatste dag van juni het schooljaar af 
maar dit zal dit jaar spijtig genoeg anders verlopen. Elke klas heeft een ander moment 
dat het laatste zal zijn…
Gelieve hieronder goed te kijken naar de laatste schooldag van je kind en ook het 
uur te respecteren om je kind te komen ophalen.
De laatste schooldag van de kleuterschool is voor:
K1B op vrijdag 26/06/2020 tot 15u20 
K1C op vrijdag 26/06/2020 tot 15u25 
K2A op vrijdag 26/06/2020 tot 15u10 
K2B op vrijdag 26/06/2020 tot 15u15 

K1A op maandag 29/06/2020 tot 15u15
K3A op dinsdag 30/06/2020 tot 12u
K3B op dinsdag 30/06/2020 tot 12u05

De laatste schooldag van de lagere school is voor:
L1A op maandag 29/06/2020 tot 15u25
L1B op maandag 29/06/2020 tot 15u25

L2A op dinsdag 30/06/2020 tot 12u10
L2B op dinsdag 30/06/2020 tot 12u10

L3A op maandag 29/06/2020 tot 15u30
L3B op maandag 29/06/2020 tot 15u30

L4A op dinsdag 30/06/2020 tot 12u15
L4B op dinsdag 30/06/2020 tot 12u15

L5A op maandag 29/06/2020 tot 12u45
L5B op maandag 29/06/2020 tot 12u45

L6ABC: deze ouders krijgen een aparte mail!
Samen zullen we er wel komen! Zorg goed voor jezelf en je familie.

Vriendelijke groeten en tot binnenkort aan de schoolpoort! 

Mimi Peremans, 
Directeur Schoolteam
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