
 

 

                       

       

Hemiksem, 9 april 2020 

Belangrijk bericht i.v.m. leerstof na de paasvakantie. 
 

 

Beste ouder(s) 

 

We vragen ons allemaal af hoe lang we deze corona-maatregelen nog zullen moeten volhouden en hoe lang het nog 

zal duren voordat we het normale schoolleven weer kunnen hervatten. We volgen de richtlijnen van de overheid 

nauw op. Tijdens de vakantie kan u zelf kiezen of u door werkt met uw kind, of vakantie neemt zoals gewoonlijk rond 

deze periode. U bent uiteraard wel vrij om met de materialen die al werden aangereikt verder te werken, indien 

gewenst. 

 

Wat na de vakantie? 

Waar het voor de paasvakantie de bedoeling was om zoveel mogelijk te herhalen, zullen we na de vakantie wel wat 

meer 'nieuwe' lessen proberen te geven van op afstand. Uiteraard houden we hier rekening met welke leerstof al 

dan niet haalbaar is om zelfstandig te verwerken. 

 

Hoe pakken we dit aan? 

Ook voor ons is dit nieuw. We hebben met de leerkrachten online vergaderd en zijn tot volgende manier van werken 

gekomen. 

 

 Tijdens de laatste week van de paasvakantie zal er een ophaalmoment worden georganiseerd per leerjaar. Eén 

ouder per kind mag de werk- en leerboeken komen ophalen op het afgesproken moment. (Zie planning 

ophaalmomenten op de 2e pagina van deze brief.) Bij de ophaalmomenten vragen we u om voldoende afstand 

te houden van elkaar en buiten te wachten op uw beurt. De directie zal u de nodige materialen dan geven. 
 

 Er zal een werkschema worden voorzien per 2 weken. Hierop staat vermeld welke leerstof de kinderen thuis 

moeten verwerken en welke materialen zij hiervoor nodig hebben. 
 

 Soms is het noodzakelijk om toch kort even wat uitleg te geven. Indien de leerkracht dit nuttig vindt, zal er 

gebruik gemaakt worden van instructiefilmpjes. Deze zullen op de klas-Facebook geplaatst worden. Bekijk deze 

dus best dagelijks even, zodat u geen belangrijke informatie mis. Bent u nog niet bevriend met deze Facebook-

account en wenst u dit wel? Vraag dan even aan de leerkracht hoe u dit in orde kan brengen. 
 

 Er zal door de leerkrachten gebruik gemaakt worden van een 'Praatbox'. Dit is een variant van Skype, waarvoor 

u geen account nodig heeft. De leerkracht zal u op de hoogte brengen van zo'n praatbox-moment, met 

vermelding van  de nodige instructies. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om een korte uitleg over een opdracht te 

geven of kan dienen als vragen-uurtje. De leerkracht vult dit zelf in hoe hij/zij dit nodig acht bij de leerstof die 

aan bod komt. 

 

Rapporten 

Ons geplande oudercontacten kunnen we omwille van social distancing niet laten doorgaan. Een oudergesprek zal 

dus pas kunnen doorgaan wanneer de veiligheidsmaatregelen dit toelaten. Wel geven we graag de rapporten al mee 

ter inzage. Het rapport zal bij het ophaalmoment klaar liggen bij de werkboeken van uw kind. Gelieve dit goed te 

bewaren en terug mee te brengen naar school wanneer de school weer opent. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De directie en het leerkrachtenteam 

  

GBS Het Klaverbos 

Jan Sanderslaan 154 

2620 Hemiksem 

Tel. + Fax: 03 887 43 71 

directie@gbsjansanders.be 

www.hetklaverbos.be 



Planning ophaalmomenten 

 

Indien u verhinderd bent en niet aanwezig kan zijn op het ophaalmoment van uw kind, gelieve dit door te geven aan ons secretariaat, op het mailadres 

secretariaat@hetklaverbos.be . 

 

Indien u meerdere kinderen heeft in onze lagere school, komt u op één van de ophaalmomenten van uw kinderen en vraagt u aan de directie om de spullen van de broers en 

zussen. 

 

Gelieve steeds buiten te wachten op de hieronder vermelde plaats. 

 

KLAS DATUM TIJDSTIP WAAR AFHALEN 

1e leerjaar Vrijdag 17 april Namiddag 13u-16u30 Bureel directie 

2A (juf Sara) 
Rapporten en                              

nog niet opgehaald materiaal 

2B (meester Vincent) Vrijdag 17 april Namiddag 13u-16u30 Bureel directie 

3e leerjaar Donderdag 16 april Voormiddag 9u-11u30 Bureel directie 

4e leerjaar Donderdag 16 april Namiddag 13u-16u30 Bureel directie 

5e leerjaar 
Rapporten en  

nog niet opgehaald materiaal  

6e leerjaar Vrijdag 17 april Voormiddag 9u-11u30 Bureel directie 

 


