Geachte ouder,
Op de homepagina van de school https://www.vbs-avelgem.be/
vindt u een link naar klasopdrachten.
Daarop staat per leerjaar een infoblad met tips om uw kind lesmateriaal aan te
bieden.
Mogen we vragen om deze pagina in de gaten te houden de komende weken.
Op deze webpagina zal telkens een update van het thuiswerk voor de kinderen
gegeven worden.
De taken die hierop vermeldt staan zijn zeer belangrijk om thuis te oefenen.
U hoort als ouder veel in de media over thuisonderwijs, over lesgeven via digitale
middelen.
Het ministerie van onderwijs gebiedt ons op dit moment enkel herhalingsleerstof aan
te bieden.
Vandaar dat het gebruik van een website als Bingel een ideaal middel is om deze
leerstof aan te bieden.
Mogen wij vragen om in deze moeilijke tijd uw kind
ongeveer vier halfuurtjes per dag te laten werken via Bingel of te laten lezen.
Wij blijven als leerkrachten nadenken over hoe we al onze kinderen zo weinig
mogelijk achterstand kunnen laten oplopen.
We vragen ook echter wel het besef en het begrip dat alle leerstof in een lagere
school aangebracht moet worden, (meestal met concreet materiaal en met veel
geduld)
en bijgevolg niet zomaar thuis ter oefening gegeven kan worden.
Het emailadres van de klasleerkracht staat in de klasagenda. U kan steeds een mail
met een vraag sturen naar de betrokken klasleerkracht.
Wij spraken echter op school af dat het niet de bedoeling is om extra materialen via
mail door te sturen.
We proberen zo veel mogelijk alle kinderen te bereiken, vandaar dat de
communicatie gebeurt via de website.
Mocht u mensen kennen die toch nog steeds de mailings van de school niet krijgen,
gelieve deze mail dan naar hen door te sturen.

Medische update:
We hebben nog steeds geen bevestigde corona-infectie op school.
We wensen u allemaal goede moed om deze periode door te komen!
Draag zorg voor elkaar
en een lieve groet aan alle leerlingen!
Tot later.

Heidi Van Nieuwenhuyze- directeur

