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Aan de ouders van de deelnemers aan het Feest van de vrijzinnige Jeugd Oostende. 
 
Beste ouders, 
  
Zoals jullie allen weten is de situatie met het ‘Coronavirus’ inmiddels nog ingrijpend geëvolueerd en zijn 
de terechte maatregelen opgelegd door de overheid nog aanzienlijk verscherpt. 
  
In deze context, om de onzekerheid bij de ouders, leerkrachten en schooldirecties weg te nemen en 
vooral omwille van de bekommernis voor de gezondheid van jullie kinderen en van ons allen, lijkt ons 
een algemeen en definitief uitstel van het Feest van de vrijzinnige Jeugd Oostende op 17 mei 2020 de 
enige verstandige optie.  
 
Wij, als organiserend comité, beseffen allemaal dat dit voor velen – in de eerste plaats de kinderen, 
maar ook de ouders en familieleden en de partners waar we mee samenwerken – een grote 
teleurstelling is, maar het zou onverantwoord zijn om de komende maanden onnodige risico’s te nemen 
door mensen in groepsverband te laten samenkomen (wat trouwens ook verboden is). 
  
Met het Comité Feest Vrijzinnige Jeugd onderzoeken we verder, in samenspraak met de leerkrachten , 
de regisseur, scenarist en alle andere betrokkenen, op welke manier we de feestelingen, die dit voorjaar 
uit de boot vallen, toch een alternatief kunnen aanbieden. Geef ons hiervoor een beetje tijd. 
 
Uiteraard zal het niet evident zijn om volgend schooljaar, als de crisis hopelijk bedwongen is, nog iets te 
kunnen organiseren, gezien het feit dat jullie kinderen zich dan al in een andere schoolomgeving zullen 
bevinden. Ook de beschikbaarheid van het Kursaal, naast onze vaste datum op de derde zondag in mei, 
is niet evident. 
 
We betreuren deze noodzakelijke beslissing en we proberen er in ieder geval ook samen met jullie, de 
kinderen en alle betrokkenen alsnog het beste van te maken.  
 
Wij danken jullie voor jullie begrip en jullie grote inzet in deze moeilijke omstandigheden. En aarzel 
zeker niet om ons te contacteren indien jullie hierover verdere vragen zouden hebben. We houden u in 
ieder geval op de hoogte, via de leerkrachten. 
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