Beste ouder(s)
Hopelijk kon u toch enigszins genieten van elkaar en van het mooie weer... in uw kot.
Na het nodige voorbereidende werk zijn we helemaal klaar om vanaf maandag weer van start
te gaan, zij het anders dan gewoonlijk.
Hieronder een korte opfrissing en... enkele nieuwe beslissingen.
Hoe pakken we de nieuwe leerstof aan vanaf 20/04?

Werkboeken (1ste tot en met 3de graad) en / of leesboeken (enkel
1ste graad)
Leerlingen die een werkboek, bundel of leesboek nodig hebben, kunnen dat vanaf
maandag 20/04 komen halen tussen 08.00 en 13.00 langs de Grotesteenweg. U
meldt zich aan bij de dame aan de receptie. Het materiaal kan u dan in de grote
spreekkamer vinden. U mag, volgens de geldende noodmaatregelen, het
schoolgebouw niet verder betreden. Dank voor uw begrip.


Via het digitale platform van Google Classroom

In alle leerjaren zal verder via Google Classroom worden gewerkt. Op deze manier
trachten we het delen van bestanden tussen leerkrachten en leerlingen zoveel
mogelijk te stroomlijnen.


Via de videoconferentie van Google Meet

In alle leerjaren wordt lesgegeven via Google Meet. Op deze manier is interactie
mogelijk. Interactie die noodzakelijk is om het leren mogelijk te maken en om de
eenzaamheid van sommige leerlingen te doorbreken.
Bij onze leerlingen van 1ste en 2de leerjaar verwachten we zeker begeleiding van de
ouder.
Voor ouders die geen computer of internet ter beschikking hebben, doen we het
nodige om dit tijdelijk ter beschikking te stellen.
De klasleerkrachten lieten u per leerjaar meer in detail weten hoe ze het digitale
lesgeven opnemen.
De planning die we vanaf 20 april als school volgen, is:
09.00 – 10.00: 1ste en 2de leerjaar elke dag online via Google Meet
10.00 – 11.00: 3de en 4de leerjaar elke dag online via Google Meet
11.00 – 12.00: 5de en 6de leerjaar elke dag online via Google Meet
U kan in eerste instantie per mail bij de klasleerkracht terecht met eventuele vragen
of problemen. De zorgleerkrachten en de ICT-coördinatoren volgen dit verder op.
Ouders met een cruciaal beroep die gebruik wensen te maken van opvang
gedurende de komende 2 weken, met uitzondering van vrijdag 1 mei, kunnen
hiervoor intekenen via deze link.

Verder delen we u reeds mee dat volgende activiteiten sowieso voor iedereen
wegvallen:

de vastenmarkt Fiesta Latina

het tuinfeest op 9 mei

de pedagogische studiedag op 27 mei - gewone lesdag indien de school
heropend is
Ook het ‘Slapen op School’, de boerderijklassen en de bosklassen worden
geschrapt. Hiermee volgen we de richtlijnen van de overheid.
Het wegvallen van activiteiten zal zeker voor teleurstellingen zorgen bij de kinderen.
We hebben daar uiteraard oog voor als de school weer opstart.
Ook kan u vanaf maandag steeds terecht bij de directie of het secretariaat via mail of
per telefoon.
Wij wensen u en uw gezin een zonnig einde van de vakantie én een goede
gezondheid toe.
Vriendelijke groeten
Machteld Vanhulle
Directeur

