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Beste ouders 
 
De vreselijke gebeurtenissen van gisteren zullen nog wel even nazinderen. De beelden krijgen we moeilijk 
uit ons hoofd. Ook voor onze kinderen is het een moeilijke periode. We zullen er, nog meer dan anders, 
voor hen moeten zijn. In de klas maken we tijd om op vragen van kinderen zo goed mogelijk te 
antwoorden en om te trachten te duiden wat er zich afgespeeld heeft in onze hoofdstad. Voor niemand 
een gemakkelijke taak. Ik heb enkele tips verzameld die jullie mogelijk, als ouders, kunnen helpen om ook 
thuis het gesprek aan te gaan als je kind daar behoefte aan heeft. 

- Blijf zelf rustig, kinderen nemen immers angst over van hun ouders. 
- Scherm kleine kinderen af van teveel info en vooral van beelden. 
- Vertel hen geen dingen die hen banger kunnen 

maken, doseer de berichtgeving volgens wat je 
kind aankan.  

- Stel hen gerust, minimaliseer de feiten niet, maar 
relativeer ze wel. 

- Vraag hen wat ze zelf al weten en hoe ze zich 
daarbij voelen. 

- Druk hen op het hart dat een aanslag bijna nooit 
voorkomt, dat het daarom zo’n groot nieuws is. 
Stel ze gerust dat ze zich veilig mogen voelen, ook 
als ze ergens naartoe gaan. Vertel hen dat de 
politie er is om ons te beschermen en dat zij alles 
doen om de daders op te pakken. 

- Zeg hen dat alle mensen boos zijn over de 
aanslagen: moslims, katholieken, vluchtelingen,… 

- Durf ook gewoon leuke dingen te doen samen, 
vertel een vrolijk verhaal, laat voelen dat je 
dichtbij bent. 

Op de websites van Ketnet en Klasse vind je meer bruikbare tips om hiermee om te gaan. 
 
Voorts willen we op school de gewone gang van zaken zo veel mogelijk laten doorgaan. We hoeven niet 
nodeloos alles om te gooien, dat zou het voor de kinderen alleen maar moeilijker maken. Daarom gaat de 
sponsortocht vrijdag ook gewoon door, tenzij de omstandigheden nog wijzigen.  
We maken er samen een mooie dag van voor het goede doel, want liefde en vriendschap overwint alles! 
 
We staan als school uiteraard klaar om te helpen als je met vragen zit, als we iets kunnen betekenen horen 
we het graag! Ook als je kind eventueel emotionele moeilijkheden heeft staan wij klaar om te helpen. 
 
Vriendelijke groet 
 
Roel Everaert 
directeur 


