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       Brugge, 19 maart 2020 
 
Beste ouder, 
 
 
 
Een school zonder kinderen…..    een vreemde beleving, een surrealistich gevoel.                                      
 
Heel wat mensen moesten de voorbije week creatief puzzelen om de opvang voor de geliefde kroost te 
kunnen realiseren. Chapeau hiervoor . 
Andere ouders moesten een hartverscheurende keuze maken om kindlief tijdelijk op het MFC te laten. 
We leven oprecht mee met jullie .  
Tot slot waren er enkele ouders die beroep deden op de opvang op school. Dit omwille van een job in een 
cruciale sector. We deden dit graag ! 
 
Met zijn allen ervaren we nu dat het maatschappelijk werk van onschatbare waarde is. We bewonderen 
elkeen uit de zorg – en medische sector die dag en nacht een tandje bijzetten om levens te redden.Nog 
anderen moeten ouderlingen moed en kracht inspreken terwijl zij nu even afgezonderd van hun geliefden 
verder moeten. Mooi dat we de digitale wereld hiervoor kunnen inzetten. Ook de essentiële bedrijven 
zorgen ervoor dat we verder voeding kunnen aanschaffen.  
Maar ook  een ‘ dankjewel ‘ aan onze thuiswerkende ouders. We beseffen dat thuiszorg èn werk zeker 
geen evidente combinatie is.  
Warme solidariteit en respect houden ons dicht bij elkaar ook al worden we momenteel allemaal 
‘geleefd’  
Gevoelens van angst en machteloosheid overvallen ons. Maar laat die angst en machteloosheid ons niet 
beklemmen.    
Hieronder tref je wat info aan voor kindlief. 
                           
Zorg goed voor elkaar en geniet van kleine dingen. 
 
Courage ! 
 
Jan 
  
 
 
 
1/ film maatregelen ‘ Corona ‘  
Centrum voor basiseducatie of Openschool Brugge heeft een filmpje gemaakt met verduidelijking van de 
maatregelen. 
Hierbij de link: 
https://www.youtube.com/watch?v=F4GmY01yrFs&feature=share&fbclid=IwAR0XQlCpEK0nxzgzTqAoEU
DlwMGrJR1oTIjb8DTuVRouX_Lsx0_SPFR70aA 
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2/ kinderanimatie  

 
 
 
3/ De online Bibliotheek heeft tijdelijk een extra reeks mooie luisterboeken toegevoegd. Voor kinderen 12 
luisterboeken en voor volwassenen maar liefst 16 luisterboeken om uit te kiezen. 
 
Voor iedereen, dus ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. Veel 
luisterplezier. http://bit.ly/ExtraLuisterboekenFB #onlinebibliotheek  
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