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Beste ouders 

Het coronavirus houdt ons nog steeds in zijn greep! De Nationale Veiligheidsraad 
heeft de coronamaatregelen voorlopig verlengd tot en met zondag 19 april, dus 
tot het einde van de paasvakantie. Daarna kunnen ze nog met 2 weken verlengd 
worden, tot en met 3 mei. Over het opschorten van de lessen na de paasvakantie 
is er echter voorlopig nog niets zeker. 

Alle kleuters hebben intussen een berichtje van hun juf gehad, hetzij via een 
kaartje, hetzij via een babbeltje aan de telefoon.  

We vragen aan alle ouders om regelmatig naar de website van de school te gaan 
(www.kleuterschoolpagadder.be) en ook om de Nederlandse taal thuis levend te 
houden. 

En wat na de paasvakantie?                                                                
Ook als de lessen nog niet onmiddellijk starten, is het toch belangrijk om 
regelmatig schoolse activiteiten thuis in te lassen! Ideeën hiervoor, kan je 
steeds vinden op onze website. Ook zullen de juffen via mail regelmatig taken en 
werkblaadjes doorsturen naar jullie.  

Hoe weten we wanneer de lessen weer starten?                                            
Ook hiervoor kan je steeds terecht op onze website. We trachten om steeds een 
update van, voor ons, belangrijke berichten op de site te posten. Ook kan je 
steeds terecht in de school via mail (directie@vkspagadder) of telefonisch 
(0476 362630). 

Directie en personeel 
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Blijf afstand houden! 

Blijf gezond! 

Heb je weet van ouders die over geen 
(of beperkt) internet beschikken, laat 
het ons dan weten. 

 

 

 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zullen alle 
buitenschoolse activiteiten NIET doorgaan: 

• IJsparadijs 
• voorstellingen in CC Muze 
• schoolreizen 
• activiteiten in de bib 

Ook zal er geen schoolfeest zijn! 

 
 

 

 

 

Internet 

Om jullie in de toekomst beter te kunnen bereiken, willen we graag van 
iedereen het e-mailadres. Dan kunnen we per klas berichten, werkblaadjes, … 
doorsturen.                                                                                                          
Bezorg ons jullie gegevens door een mailtje te sturen naar 
directie@vkspagadder.be met vermelding van: 

Voornaam en familienaam kleuter(s): 

Naam klas: 

Adres: 

Telefoonnummer: 
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