
17/04/2020  

 

Beste ouders,  
De Veiligheidsraad heeft beslist dat de scholen nog gesloten zullen blijven en dit  

voorlopig tot en met 30/04 (vrijdag 1 mei is een wettelijke feestdag).  
De school zal daarom de komende twee weken opnieuw in noodopvang voorzien.  
Hieronder vindt u de link om uw kind(eren) in te schrijven voor deze noodopvang.  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f9NRu6r_HUCLYLBtLR615X07X2H

DJG9BpCqBIU0JWVZUNlNPRzRMVU1QTlVYRTA5TEw1OEhUVzkyUS4u 

 

  
Afstandsleren 
Vanaf maandag 20/04 start ook opnieuw het afstandsleren.  
  
VOOR DE KLEUTERSCHOOL komt er opnieuw een aanbod van activiteiten. Wij stimuleren 

om deze zeker met uw kleuter te doen.  
Voor de 3de kleuterklas zal er bijzondere aandacht zijn voor het inoefenen van lees-, 

reken- en schrijfvoorwaarden.  
De materialen en bundels voor week 20/04-24/04 kunnen afgehaald worden vanaf 

maandag 20/04, vanaf 10 uur.  
  
VOOR DE LAGERE SCHOOL zal er nieuwe leerstof aangeboden worden. Meester Peter 

(LO-leerkracht) zorgt eveneens voor een aanbod met bewegingsactiviteiten per week.  

 

- de leerkrachten zullen de leerstof en oefeningen met instructiefilmpjes uitleggen 

- u vindt de instructiefilmpjes en de opdrachten op de klaspagina van onze website  

  www.dewindroos.net. 

- per dag zullen de leerkrachten 2 verplichte opdrachten (moetjes) en 1/2 extra  

opdrachten (magjes) posten.  Het is belangrijk dat uw kind elke dag die 

oefeningen maakt. 

- ook belangrijk daarbij : eerst de instructiefilmpjes bekijken en dan pas de 

oefeningen maken. 
- op de klaspagina zal de leerkracht ook elke dag een videochat organiseren , zodat 

de kinderen vragen kunnen stellen.  

 Voor 1L, 2L en 3L : om 14 uur 

 Voor 4L, 5L en 6L : om 11 uur 

- Indien u de opdrachten niet zelf kan afdrukken, kan u vanaf maandag 10u ook 

een weekbundel afhalen. 
- we vragen om de ingevulde boekjes vanaf vrijdagnamiddag tot zondagavond in de  

   brievenbus van de school te deponeren. Zo kunnen de leerkrachten ze nakijken. 
- Het zorgteam van de lagere school zal ouders persoonlijk contacteren indien er 

voor bepaalde leerlingen aangepaste instructies en opdrachten voorzien worden.  
 

Ouders die thuis geen computer of internetverbinding hebben, kunnen contact  

opnemen met geert.vandam@dewindroos.net of op maandag 20/04 of woensdag 

22/04 bellen naar de school (02/251 34 46) om voor een oplossing te zorgen. 
   

Alle nieuwe leerstof zal, na heropening van de scholen, opnieuw herhaald worden 

in de klas. Wij verwachten van ouders niet dat zij de komende weken de rol van 

leraar opnemen. Wij vragen wel om uw kind(eren) te motiveren om elke dag voor 

school te werken, liefst op vaste momenten en op een rustige plaats.  
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  Praktische info indien heropening op 4/05/2020 :  
 de facultatieve vrije dag van onze school die op maandag 4/05/2020 gepland staat, 

wordt geannuleerd.  
 het schoolfeest van zaterdag 6/06/2020 zal NIET doorgaan. We volgen hier het 

standpunt van onze gemeentelijke overheid. “Alle gemeentelijke activiteiten tot en 

met 30 juni worden geannuleerd .... We raden organisatoren van activiteiten en 

evenementen die voor 30 juni plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente 

(en niet in een gemeentelijke zaal) aan om deze ook niet te laten doorgaan. Dit 

om ieders gezondheid te waarborgen. 
 alle zwembeurten en alle uitstappen tot einde juni worden geannuleerd. 

 onze wafelactie zal verder gezet worden, er zal dan hierover nog praktische 

informatie volgen. 

 

Wij danken jullie van harte voor jullie medewerking!  

Aarzel zeker niet om leerkrachten of directie te contacteren indien u nog vragen heeft! 

Vriendelijke groeten,  

Machteld Vandeneede en Gert Engels, directie  

 


