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Beste ouders, 

 

 

Deze ochtend vernamen wij het droevige nieuws dat 

Rhune, leerling van het 3e leerjaar en broer van Mena uit 

het 1e leerjaar, na een moedige strijd, in het bijzijn van 

zijn ouders en zus is heengegaan. 

 

Deze gebeurtenis laat een enorme indruk na op onze 

leerlingen en het voltallige schoolteam. Daarom zullen we 

ons laten begeleiden en ondersteunen door ‘Koester’, een 

zorgteam met o.a. een kinderpsycholoog. 

 

 

We hebben vandaag met heel de school hand in hand, in verbondenheid, één minuut stilte gehouden 

voor Rhune, we hebben samen over hem gepraat, getekend, gekleurd, tekstjes geschreven,… 

Er is een plek voorzien waar vooral kinderen uit het 3e en 1e leerjaar, die hier behoefte aan hebben, 

even kunnen bezinnen aan de hand van boekjes, teksten, muziek, tekeningen, knuffels,… 

Het is belangrijk dat al onze kinderen met hun vragen en emoties op onze school terecht kunnen. 

De komende periode zal voor een aantal kinderen zeer moeilijk worden.  Daarom geven we graag  

enkele tips mee ( bron: Manu Keirse) hoe je je kind kan ondersteunen met dit verlies. We zijn er 

ons van bewust dat elk kind anders en op zijn manier omgaat met verlies en verdriet. Alle reacties, 

ook onverwachte, zijn op dit moment heel normaal. 

 Neem voldoende tijd om naar het verhaal van je kind te luisteren. 

 Respecteer je kind wanneer hij niets wil vertellen. Creëer een sfeer van warmte, 

genegenheid en geduld. 

 Als volwassene mag je ook je verdriet tonen want op die manier geef je de 

boodschap dat verdriet bij het leven én het graag zien hoort. 
 

Er zal eventueel bijkomende nood aan ondersteuning nodig zijn. Indien dit het geval zou zijn, aarzel 

dan niet om contact op te nemen met de school (015/61 03 31) of het CLB (02/251 15 55). 

 

Er zal voor jullie, ouders, gelegenheid zijn om jullie steun te betuigen in een rouwregister in de 

inkomhal van onze school (rechtover de kleutereetzaal).  Dit kan elke dag voor en na schooltijd 

vanaf vanavond.  Dit rouwregister bezorgen we later aan de familie.  In de kleutereetzaal kunnen 

jullie terecht voor een babbel en een kopje koffie. 

 

Zodra er meer bekend is over de plaats en datum van de uitvaart, zullen wij jullie hiervan zeker op 

de hoogte brengen. 

 

Wij twijfelen er niet aan dat jullie, net als wij, in gedachten de familie steunen in deze moeilijke 

dagen. 

 

Rhune zal voor altijd een plekje in ons hart en in onze school hebben. 

Het schoolteam. 
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