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Beste ouder, 
 
De voorbij weken namen velen onder jullie de taak van leraar zo goed mogelijk 
over. Nu staat de paasvakantie voor de deur : een tijd om te spelen, te 
ontspannen, samen boekjes te lezen of tv te kijken …  
Het is belangrijk dat jullie ook deze activiteiten blijven stimuleren.  
Praat veel en speel vaak met je kind in de paasvakantie en laat de werkboekjes 
even liggen. 
 
Wat er na de paasvakantie zal komen, weten we op dit moment nog niet !  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden die gaan van : 

 
• de lessen worden hernomen en alle kinderen komen opnieuw naar school; 
• de lessen blijven geschorst maar er wordt nieuwe leerstof aangeboden. 

 
Wat het gaat worden zal de komende weken beslist worden. Het is in ieder geval 
van zeer groot belang om deze evolutie te volgen op de website van de school 
(www.olvp.be) of via de klasblog van je kind. 
  
Hier ga je vanaf 17 april 2020  kunnen lezen wat de verdere afspraken zijn 
die gelden vanaf maandag 20 april 2020. 
 
Als er nieuwe leerinhouden moeten aangeboden worden, zal je hier kunnen lezen 
hoe dit gaat gebeuren. Moeten de kinderen hun werkboeken ophalen, gaat het via 
instructiefilmpjes online zijn, worden er werkbundels klaargemaakt, wat 
verwachten we van ouders,… .  
 
Je merkt dat op dit ogenblik de website (www.olvp.be), de klasblog en mail 
(basisschool.plezant@olvp) dagelijkse belangrijke informatiekanalen zijn. 
	
Ik wil jullie ook vragen om via mail volgende gegevens door te sturen naar de 
school (basisschool.plezant@olvp.be) : 
Naam kind(eren) / klas / gsm mama / gsm papa / mailadres ouders. 
 
Deze gegevens werden gevraagd bij inschrijving maar ik merk dat deze heel vlug 
kunnen veranderen en langs deze weg kunnen wij jullie het gemakkelijkste 
bereiken. 
 
Met gezonde groeten en geniet van de komende vakantie, 
 
Directeur Jurgen 


