Hemiksem, 20 maart 2020
Beste ouders,
Er werd reeds een mailtje gestuurd waar we enkele tips en adviezen gaven om jullie
kinderen toch nuttig ‘bezig te houden’. Zo kunnen ze de komende weken goed verder mee
blijven met de leerstof.
Sommigen zijn hier reeds zoet mee, anderen hebben misschien nog graag extra
oefeningen.
Daarom vrijblijvend nog enkele tips om de reeds geziene leerstof in te oefenen. Er kan
verder digitaal geoefend worden, maar we kunnen ons voorstellen dat sommige ouders
hun kids graag ook even van achter het scherm weghalen.
Er worden dus ook werkblaadjes doorgemaild. Deze kan u zelf afdrukken en
voorschotelen aan uw (b)engel wanneer het past.
Bingel taken zullen wekelijks worden voorzien.
Mogen wij jullie ook vragen om minstens 1 kaartje te knutselen dat jullie zelf bezorgen
aan mensen die in de zorg sector zitten, in wooncentrum verblijven of …
Hopelijk kunnen we jullie op deze manier wat helpen bij een zinvolle invulling van de dag.
Moesten er vragen zijn, mag u de klasleerkracht ( ……………….@gbsjansanders.be) zeker
mailen. Ze doen hun best deze zo vlug mogelijk te beantwoorden.

Overlaad je kind zeker niet met te veel oefeningen. Geniet ook van de momenten samen.
En vooral: De gezondheid staat voorop! Zorg goed voor jezelf en de anderen. Hopelijk
tot snel!

Beste ouders, beste leerlingen,

De lessen worden opgeschort … er zal geen nieuwe leerstof gezien worden de komende drie
weken, maar het is oooh zooo belangrijk met je kind(eren) te blijven oefenen, zodat de reeds
geziene leerstof en/of vaardigheden niet verloren gaan en we na deze “bijzondere” periode de
draad weer kunnen opnemen zonder te veel hiaten.

Wij hebben voor jullie enkele tips en adviezen klaar

Voor onze lagere schoolkinderen:
-

-

dagelijks één of meerdere leesmomenten inlassen
er worden taken op BINGEL voorzien .Deze wordt soms overbelast maar ga dan naar de
volgende voorgestelde site of link.
een nuttige site om oefeningen te maken
www.computermeester.be
een link waarop je educatieve filmpjes kan bekijken
https://www.xnapda.be/?fbclid=IwAR1TKUJf320K-RJcZh99ERDGgKuWRBhSEXdjKSih00xNOsn9RNvdUEOfgg
betrek uw kind(eren) in wat er gaande is, praat erover en laat hen naar Karrewiet kijken.
Knutsel of schrijf een kaartje voor mensen in een woonzorgcentrum
(dit mag eventueel in de brievenbus van de school gedeponeerd worden, wij bezorgen
het graag)

Voor onze kleuters:
-

dagelijks één of meerdere voorleesmomenten inlassen
kleuren, knippen en plakken
schilderen
(educatieve) gezelschapsspelletjes
puzzelen
een nuttige site om spelenderwijs te leren
www.computermeester.be
Knutsel een kaartje voor mensen in een woonzorgcentrum
(dit mag eventueel in de brievenbus van de school gedeponeerd worden, wij bezorgen
het graag)

Wij hopen dat de achterstal door het opschorten van de lessen op deze manier beperkt blijft en
inmiddels iedereen kan meewerken aan de gezondheid van de medemens!
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Het schoolteam

