
 

 

 

 

 

 

 

                              

Vrijdagpost lagere school                                 26 juni 2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Opnieuw beleefden we een hele fijne week! Warm van temepratuur en ook vanuit een 
warme sfeer!  
 
Vanmiddag is de proclamatie van onze schoolverlaters na schooltijd. In aangepaste vorm 
gaan we er een fijne bijeenkomst van maken en we gaan onze schoolverlaters een hele mooi 
verder levensavontuur toewensen! 
 
Ondanks dat we leerlingen niet voltijds kunnen ontvangen, zijn we dankbaar dat we alle 
leerlingen twee dagen onderwijs konden bieden in de afgelopen weken!  
Hoe we zullen starten in september zal afhangen van de de maatregelen die dan gelden. We 
hopen zo normaal mogelijk van start te kunnen gaan. We zijn geoefend in het naleven van 
de maatregelen rondom de veiligheid en nemen deze zorgvuldig op!   
 
Rond 24 augustus ontvangt u onze vakantiebrief met praktische informatie rondom de 
opstart van het schooljaar en in die week laten we u ook weten of er mogelijk aanpassingen 
zullen zijn.   
 
Op donderdag 27 augustus zouden we weer graag ons kennismakingsmoment plannen van 
14.30 tot 15.30 uur, waarop we alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een kijkje gunnen 
in de klas en er de mogelijkheid is om even kort bij te praten met de leerkracht(en). Dit is nu 
onder voorbehoud van de maatregelen die dan gelden.  
 
De leerlingen die aanstaande maandag en dinsdag geen les hebben, zwaaien we vandaag 
alvast uit!  
Voor de leerlingen die dinsdag nog les hebben, geldt dat de school uit gaat om 12.00 uur.  
 
Vorige week vermeldde we al dat vele leerlingen van het buitengewoon onderwijs dagelijks 
lang onderweg zijn met de bus. “Dat moet veranderen”, zei de kinderrechtencommissaris al 
enkele jaren geleden. 
Kortere busritten betekenen dat kinderen meer tijd krijgen om zich te ontspannen, te leren, 
te spelen of te sporten, om de wereld te verkennen en om samen plezier te maken. 
Daarom zet onze school samen met alle scholen voor buitengewoon onderwijs in 
Antwerpen, Brasschaat, Schilde en Schoten op 1 september een vastberaden stap in het 
project LEERLINGENVERVOER. Samen streven we ernaar om de reistijd van de leerlingen te 



 

 

 

 

 

 

 

beperken. Dat doen we door hen zo veel mogelijk gebruik te laten maken van gezamenlijke 
op- en afstapplaatsen. 
Meer info vindt u in de folder die we uw dochter/zoon reeds hebben meegeven of op 
> www.antwerpen.be/leerlingenvervoerbuitengewoononderwijs 
Dit zal mogelijk een verandering met zich meebrengen en er ligt nog een klus om dit goed te 
organiseren en te communiceren.  
Indien u onduidelijkheid ervaart, neem dan gerust contact met ons op!   
 
Verder delen we nog graag het blijde nieuws met u, dat juf Sofie moeder is geworden. Zij is 
de trotse mama van Max!  
 
En dan namen we vandaag met de leerlingen afscheid van juf Marian. Zij is 41 jaar 
verbonden geweest aan onze school. Wij zijn dankbaar voor wat zij ons gegeven heeft en 
Marian gaf aan dat zij ook heel veel heeft geleerd en genoten van de leerlingen en de 
collega’s door de jaren heen.   

 
We zullen ook afscheid nemen van juf Elke en juf Ans en ook onze stagiaires die zich in de 
afgelopen periode ook hard hebben ingezet om onze leerlingen op een veilige en prettige 
wijze te omhullen. Ook hen zijn we dankbaar!  
 
Tot slot gaan we u alvast een fijne en ontspannen(de) zomer toewensen en mochten er in de 
vakantie dringende vragen bij u opkomen, dan mag u mailen naar 
zorgklas@parcivalschool.be en/of parcivalschool@parcivalschool.be en/of 
matthieu.roozen@parcivalschool.be  
 
Met warme groeten wensen we u een fijn weekend en alvast een mooie zomer!  
Team Parcivalschool  
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