Geachte ouder,
In bijlage vindt u de brief met de nieuwe maatregelen.
Opvang volgende week:
Volgende week kunnen bepaalde ouders (voorwaarden zie brief in
bijlage) terug beroep doen op onze noodopvang.
Via onderstaande link kunnen enkel de ouders die noodopvang nodig
hebben hun kind inschrijven!
https://forms.gle/17WZWBozyNpAhi4aA
We blijven werken in volledige dagen met middagmaal meegebracht van
thuis.
Mogen we vragen in te schrijven tegen zondagmiddag.

Thuis schoolwerk maken:
Wij zijn ons als school enorm bewust dat het geen evidente weken zijn
en worden voor ieder van ons.
Daarom vragen we om een beetje regelmaat te brengen in uw gezin.
We weten dat het voor kinderen van de lagere school niet evident is om
zelfstandig te werken, laat staan alles te plannen en te organiseren.
Een tip kan zijn om duidelijk werkmomenten in te plannen: dit naar tijd,
plaats en inhoud.
Een voorbeeld kan zijn:
om 9u30 tot 9u50: een leesmoment in de zetel
om 10u30 tot 11u: een werkmoment op Bingel, waarbij jullie samen de
opdrachten vooraf eens bekijken, zodat zoon- of dochterlief de taak
alleen kan afwerken.
om 14u-14u30: een werkblaadje: overloop terug vooraf alle opdrachten,
zodat uw kind het alleen kan volhouden
om 16u-16u30: een studiemoment (voor de oudere leerlingen, die
kregen hiervoor reeds tips via de agenda)
Als daarna een 'schermtijd'moment rust brengt in het huis, zodat het
werk van mama, papa, broer en/of zus, gedaan kan worden, laat dit dan
gerust gebeuren.
Op de website van de school komen per week per leerjaar studietips,
materiaal, ...
Als de school terug open gaat:

Als leerkrachten dachten wij al heel wat na over het inhalen van de
leerstof als de school terug open gaat.
Graag geven we nu al mee, zodat kinderen al voorbereid kunnen
worden, dat er een grote kans bestaat dat de meerdaagse
schooluitstappen en schoolreizen niet zullen doorgaan.
De kans is groot dat dit nog verboden zal worden door de overheid.
Mocht dit niet het geval zijn, dan zouden wij als school zelf opteren om
dit niet te laten doorgaan, zodat lestijd kan vrijkomen.
Op die manier kunnen we de tijd tussen inspanning en ontspanning beter
verdelen in de komende maanden.
In de maand februari werden het eerste voorschot voor de meerdaagse
schooluitstappen al aangerekend, we bekijken om dit terug te bezorgen
door te verrekenen met de komende facturen.
Wij zullen geen voorschotten meer aanrekenen in de komende
maanden.
Wij wensen jullie allemaal veel sterkte in de komende weken,
U kan de leerkrachten bereiken via de mailadressen op de website,
De school is telefonisch bereikbaar op de gewone schooluren,
Draag zorg voor elkaar
en veel liefs,
Heidi Van Nieuwenhuyze- directeur

