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Deze infobrief bevat een boodschap van de directeur met algemene info, een 

boodschap van de kleuterjuffen met pedagogische info & de contactgegevens 

van de leerkrachten & directie in VBS Sint-Katrien.  

 

Boodschap van de directeur: 

 
Beste ouders  

Zoals u wellicht ook vernomen heeft via de media, heeft de Nationale Veiligheidsraad gisteren 

beslist om de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig te verlengen tot en 

met zondag 3 mei. 

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven. In de komende 

twee weken zullen de scholen tot en met donderdag 30 april  verder in NOODopvang blijven 

voorzien ENKEL voor die kinderen wiens ouders werkzaam zijn in een cruciale beroepssector.  

Er is NOODopvang in de eigen school  van 8.30 uur tot 15.40 uur. Op woensdag tot 11.40 uur. De 

buitenschoolse opvang “Buiteling” blijft instaan voor voor- en naschoolse opvang.  

Op vrijdag 1 mei ( wettelijke feestdag ) zal de Buitenschoolse Kinderopvang Buiteling de opvang 

overnemen. Voor alle opvang ( eigen school en/of Buiteling) wordt aan de ouders gevraagd om 

via mail minstens een dag op voorhand melding te doen/in te schrijven.  

Tot en met 30 april zullen de kleuters een extra aanbod krijgen van nieuwe leerstof volgens de 

principes van ‘pré-teaching’.  

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke 

voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De 

veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn. 

Minister Weyts overlegt volgende week ook met de onderwijsministers van de andere 

gemeenschappen over een concreet perspectief voor een heropstart. We houden jullie op de hoogte 

van deze ontwikkeling. 

We begrijpen dat in deze omstandigheden het niet voor elke ouder vanzelfsprekend is om eigen 

thuiswerk, huishouden  en opvang voor je kind(eren) te organiseren. We proberen in ieder geval 

ouders en kinderen zoveel mogelijk te begeleiden in de komende weken.  

Leren is belangrijk, maar gezondheid van kinderen en ouders is in deze tijden nog belangrijker. We 

willen jullie dan ook bedanken voor jullie inspanningen en moed. 

De directie  

 

 
Boodschap van de kleuterjuffen 

http://www.vbssintkatrien.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyZNjeUbDu4AE28r6EbY8GRKpdd0dk4xIybZ8DwnSFlVylPQ/viewform?usp=sf_link


 

KL  

 

 

Boodschap van de kleuterjuffen: 

 

Beste Ouder 

Papa of mama zijn van een kleuter is voor velen van ons een mooie, inspirerende, liefdevolle en 

soms toch ook wel echt uitdagende opgave. Daar komt in deze vreemde tijd nog een taak bij. Het 

geven van thuisonderwijs aan kleuters… Hoe doen we dat?  

We moeten de kinderen vooral laten spelen. Spel is namelijk het begin van leren. Deze vorm wordt 

echter pas waardevol als je je ermee bemoeit. Ze hebben ruimte en spullen nodig om mee te spelen. 

Ze hebben iemand nodig die hen af en toe helpt, meekijkt of uitdaagt. Maar ook gewoon aanwezig 

zijn, dat geeft vertrouwen.  

Spel is belangrijk voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen.  Jonge kinderen leren door te 

ontdekken, te oefenen, imiteren maar vooral door “te doen” met al hun zintuigen.  Naast het spel is 

het vertellen een belangrijke manier van leren. Jonge kinderen leren van concreet naar abstract. 

Eerst maken we vormen met ons lijf, vervolgens in het zand of met klei en pas daarna op papier. Dat 

wil dus zeggen; letterlijk eerst handelen met zoveel mogelijk materiaal en daarna pas op het platte 

vlak, bijvoorbeeld in de vorm van werkbladen. Een werkblad is bij kleuters dus altijd de laatste stap 

van een reeks stappen.  

Daarom maakten we met de kleuterjuffen een bundel waar zowel opdrachten met concreet 

materiaal en af en toe eens een denkwerkje. We proberen verschillende soorten activiteiten voor te 

stellen om zo tegemoet te komen aan de totale ontwikkeling van je kind. (educatieve filmpjes, 

taalspelletjes, wiskundige spelletjes, muzische activiteiten,…). Om aan de behoefte aan structuur 

van de kinderen te kunnen voldoen zullen we ook een weekschema aanbieden.   

De themabundel en het weekschema worden maandag 20 april met jullie gedeeld via GIMME. Vanaf 

dinsdag 21 april gaan we effectief van start met pré-teaching.  

Indien u niet in staat bent om de themabundel of het weekschema af te drukken, mag u dit laten 

weten via info@vbssintkatrien.be . Wij drukken deze dan voor u af en versturen ze via post. 

We hopen dat u met ons aanbod geholpen bent om fijn met uw kinderen aan de slag te gaan. En 

vergeet daarbij vooral niet te genieten van uw prachtige kind! 

 

Met vriendelijke groeten 

De kleuterjuffen 

 

 

 

Contactgegevens leerkrachten & directie 

http://www.vbssintkatrien.be/
mailto:info@vbssintkatrien.be
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De Boe Maarten                         info@vbssintkatrien.be  
054/50 00 88                                    maarten.deboe@sintlievenkbo.be  

Hilde Van Schoors                         secretariaat@vbssintkatrien.be   
054/50 00 88                                    

Anna-klas - Goossens Vicky               
vicky.goossens@sintlievenkbo.be 
  
Jules -klas - Van Den Berghe W.          
wendy.vandenberghe@sintlievenkbo.be  
    

2KL - De Pril Ingrid 
ingrid.depril@sintlievenkbo.be 

 
3KL - Evelien Van Hessche  
evelien.vanhessche@sintlievenkbo.be  
 

1LJ - Meuleman Kathleen 
kathleen.meuleman@sintlievenkbo.be 

 
2LJ - Daem Cecile & Emilie Van 
Medegael                
cecile.daem@sintlievenkbo.be 
emilie.vanmedegael@sintlievenkbo.be  

                 
3LJ - Van Brantegem Els & Emilie Van 
Medegael                 
Els.vanbrantegem@sintlievenkbo.be   
emilie.vanmedegael@sintlievenkbo.be  
 

4LJ -  Bellens Krisha                 
vbssteenhuize.vierdeleerjaar@telenet.be                                               
krisha.bellens@sintlievenkbo.be  
 
5LJ - Barbé Charlotte                                                   
charlotte.barbe@sintlievenkbo.be    
   

6LJ - Galle Christine 
christine.galle@sintlievenkbo.be  
 

Hemerijckx Hilde               

hilde.hemerijckx@sintlievenkbo.be  

Roeland Isabelle               
isabelle.roeland@sintlievenkbo.be  
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