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1 Pasen

Beste ouders en leerlingen,
Wij wensen jullie een goede vakantie toe. Maar eerst is er Pasen.
Onze leerkrachten en leerlingen hebben deze paastijd heel bijzonder gemaakt. De kruisweg op het
voorplein van de school is artistiek en emotioneel zeer indringend. Dank aan deze creatieve geesten.
Het is de weg van het leven, de weg naar de verrijzenis. De Verrijzenis van Jezus blijft een prikkel
voor ons verstand, maar is een realiteit in het religieus leven. Niemand kon het beter verwoorden
dan Roger Schutz, de prior van de gemeenschap van Taizé
Onze ogen kunnen God niet zien.
Maar Christus maakt God zichtbaar voor ons.
Of wij Christus kennen of niet? Hij staat vlakbij ons.
Hij is zozeer met de mens verbonden dat Hij in iedereen woont.
God is gebrand in het hart van de mens.
Maar Christus is ook iemand anders dan jezelf,
Hij gaat je voor, Hij is je vooruit.
Het geheim van God is dat Hij je eerst heeft lief gehad.
Daarin ligt de zin van je leven, bemind te zijn voor altijd opdat jij op jouw beurt zou
liefhebben.
De Verrijzenis is tegelijk Gods diepe aanwezigheid in elke mens, en het appel tot liefde dat Jezus
verpersoonlijkte. Zalig Pasen is die dubbele boodschap aan elkaar toewensen.
Koen Seynaeve

2 Paasvakantie
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De school zal gesloten zijn vanaf 3 tot en met 18 april.
Het Vrij CLB De Havens is open van 12 tot en met 16 april van
8.30 u. tot 16.30 u. (Op vrijdag 16 april tot 16 u.) Bij voorkeur
op afspraak: 050 440 220 of info@vrijclbdehavens.be.

3 Na de paasvakantie afwezig? Verwittig de school!
We vernemen graag tijdig wie na de paasvakantie afwezig zou zijn.
Als je ziek zou zijn,
als je symptomen van covid-19 vertoont,
als je een positieve coronatest zou hebben afgelegd en dus in quarantaine zou moeten blijven,
als je terugkeert na een verblijf in een zone met code rood en dus in quarantaine moet blijven,
als je terugkeert uit het buitenland en in quarantaine moet, in afwachting van het resultaat van een
coronatest,
of als je omwille van contact met een besmette persoon in quarantaine zou moeten blijven,
moet je de school verwittigen.
Dan vernemen we tegelijk graag hoelang je afwezig zal moeten blijven.
(We vragen om op het einde van de paasvakantie de voorziene afwezigheden via Smartschool aan
adjunct-directeur Ann Blontrock te melden.)

4 Start derde trimester
Op maandag 19 april start het 3e trimester.
Mochten er wijzigingen zijn omwille van de coronapandemie, zullen we iedereen informeren. We
wachten altijd eerst de beslissingen van de overheid af.
Eventuele bijkomende maatregelen of veranderingen in de planning vanwege het Overlegcomité, de
regering of het minister van Onderwijs zullen we – vertaald naar onze school – ook zo spoedig
mogelijk communiceren.
Op 19 april zullen alle speelplaatsen weer open gesteld worden. Er volgen nog richtlijnen
hieromtrent.

5 Een pluim
 Voor alle leerlingen en leerkrachten die het voor
elkaar hebben opgenomen tijdens deze bijzondere
tijden.
 Klasgenoten die notities en opdrachten
doorstuurden naar afwezige vrienden…
 Leerkrachten die tegelijk in de klas en voor de
afwezigen thuis de lessen gaven…
 Leerlingen en ouders die tijdig verwittigden over quarantaineperiodes…
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 Iedereen voor het begrip omdat niet alles verloopt zoals we het graag zouden hebben…

Contact
Wie contact wil opnemen, kan altijd via Smartschool een bericht sturen.
- Over afwezigheden, avondstudie, maaltijden … : aan ‘Opvoeders Sint-Lodewijkscollege’
- Over leerlingbegeleiding: aan ‘Leerlingbegeleiding’
- Over Smartschool of ICT: aan Matthias Verbeke
- Algemene info: telefonisch via het onthaal (050 40 68 40) of via Smartschool aan de directie (K.
Seynaeve, G. Onghenae of A. Blontrock)

Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf. Blijf gezond en houd jullie goed!
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