
 

SNEEUWKLASSEN MAZENZELE EN NIJVERSEEL 
 
 
Beste Ouders, 
 
We leven in moeilijke tijden en corona bepaalt op drastische wijze ons denken en doen. 
Dit heeft een sterke invloed op onze werking, waardoor er tijdig noodzakelijke beslissingen dienen genomen 
te worden. 
Dit is ook het geval met de sneeuwklassen. 
De sneeuwklassen is een jarenlange traditie waarnaar menig vijfde of zesdejaars uitkijkt. 
Het zorgt voor onvergetelijke herinneringen. 
Dat maakt het ons ook extra moeilijk om tijdig hierin verantwoorde afspraken te maken. 
 
Daarbij primeert maar één criterium: de gezondheid van de kinderen en het hele sneeuwklassenteam. 
We wensen alvast geen risico tot besmetting te lopen. 
 
Het is duidelijk dat gelet op de huidige beperkende maatregelen die ingesteld worden vanuit de verschillende 
overheden en waarbij het vaststaat dat de situatie in het voorjaar 2021 niet grondig zal wijzigen, we de 
sneeuwklassen niet kunnen laten doorgaan. 
De huidige toestand blijft dus bijna zeker nog verschillende maanden geldig en dan is een andere beslissing 
moeilijk haalbaar. 
En het ligt bovendien in de lijn van de verwachtingen dat ook de komende maanden geen (buitenschoolse) 
groepsactiviteiten zelfs zullen toegelaten worden. 
 
We evalueren alles tussentijds, maar de realiteit laat ons weinig of geen ruimte tot een positief vooruitzicht. 
We weten dat dit voor de kinderen een  ontgoochelende gedachte is: het feit dat men maanden uitkijkt naar 
een unieke ervaring die dan niet zal kunnen plaatsvinden is niet aangenaam. 
Daarom wordt er gedacht aan een alternatieve daguitstap indoor skiën in de loop van het schooljaar.  
En verder kijken we nu al hoopvol uit naar de sneeuwklassen 2022…! 
 
Dit standpunt is een beslissing van de Raad van Bestuur van de overkoepelende vzw Schoolcomité Sint-
Vincentius en geldt zowel voor Nijverseel als voor Mazenzele. 
Uiteraard heeft dit alles geen financiële gevolgen: het gespaarde geld wordt volledig en tijdig terugbetaald. 
Hopelijk kan iedereen begrip opbrengen voor deze situatie en het standpunt van de Raad van Bestuur. 
Ondertussen is het meer dan duidelijk dat deze epidemie slechts kan overwonnen worden door én de 
individuele inzet van iedereen én het correcte gedrag van ons allen. 
Slechts dan is er hoop op en uitkijken naar betere tijden. 
 
Hou jullie gezond en zorg goed voor iedereen. 
Beste groeten, 
 
Willy Price, Voorzitter Schoolcomité Sint-Vincentius vzw, 
Jan Bastiaensen, Directeur ’t Luikertje, 
Christoph De Smedt, Directeur De Knipoog, 
Wilfried De Koster, Coördinator Sneeuwklassen. 
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