Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouders,
Het door iedereen wel gekende virus heeft de hele
maatschappij in zijn greep. De leerkrachten en ikzelf
zijn vooral bekommerd om de gezondheid van onze
leerlingen en het welzijn van jullie en jullie gezinnen.
Iedereen maakt zich terecht zorgen, maar indien de
getroffen maatregelen van de overheid door iedereen
goed worden nageleefd slaan we ons er wel door!
De juffen en meesters zijn deze week volop bezig
geweest met het opstellen van werkbundels. Ze zijn
schriften en taken zelfs huis aan huis gaan afgeven.
We vinden het immers enorm belangrijk dat de
kinderen zich elke dag met schoolse activiteiten kunnen
bezighouden. De bundels worden jullie ook per mail
toegestuurd. Je kan ze ook downloaden op de website.
Indien je niet in de mogelijkheid bent om ze thuis af te
drukken dan mag je ze ook op school komen afhalen!
Jullie kunnen altijd (via mail, whatsapp, sms, …) bij de
juffen en meesters terecht.
Mailtjes met foto’s van de kinderen die met schoolse
activiteiten bezig zijn mag je altijd naar
directie@school-tcentrum.be sturen.
Ik zorg dan wel dat ze bij de juf of meester terecht
komen. Je mag dan altijd een antwoord van ze
verwachten. Ik vind het namelijk heel belangrijk dat de
kinderen in contact blijven met hun leerkracht.

Tijdens schooluren ben ik indien nodig telefonisch
bereikbaar op het nummer 011/492390.
Ik wens iedereen heel veel sterkte in de moeilijke
tijden die ons nog te wachten staan. Zorg goed voor
elkaar!
Gr,
Luc
En wat nu?
De dagen zijn zo anders. Ook op school zijn, voelt
anders…
Het virus zorgt voor heel wat verandering. Zowel thuis
als op school. Het loopt allemaal niet meer zoals we
gewoon zijn. De juffen en meesters hebben al heel
hard gewerkt om een manier te vinden waardoor we
allemaal toch nog een beetje het schoolgevoel kunnen
behouden.
De kleuterjuffen hebben een leuk filmpje gepost op de
website die jullie zeker moeten bekijken, maar ze
hebben ook gezocht naar een dagplanning waar een
kleuter zich aan kan houden. Dat kan er zo uitzien:
voor 9u

ontbijt- en
ochtendtijd

Gebruik deze tijd nuttig om de
kinderen te helpen zelfstandig
te zijn d.m.v. kleine taakjes bv.
zelf aankleden, wassen...

9.00-10.00

scherm- tijd

10.0011.00

speelgoed- tijd

11.0012.00

leer- tijd

12.0012.30
12.3013.00

eet- tijd

13.0014.00

buiten- tijd

14.0015.00
15u tot
16u

verhaaltjes- tijd

opruim- tijd

leer- tijd

Laptop, gsm, PS, Wii…
Alle schermen los!
Playmobil, Pokémon, auto's,
Clics, verkleden, Lego,
gezelschapsspel…
Kies uit de activiteiten die wij
hebben voorgesteld.
Is er nog tijd over: puzzelen,
lezen, bouwen volgens plan…
Boterhammen eten.
Kamer opruimen, stof afvegen,
speelgoedbakken uitsorteren…
Mama zet jullie aan het werk.
Elke dag maken we een
wandeling. Als er tijd over is,
spelen jullie buiten. (Als het
slecht weer is, wordt dit
speelgoed- tijd)
Lees zelf een verhaaltje voor of
via YouTube
Kies uit de activiteiten die wij
hebben voorgesteld.
Is er nog tijd over: puzzelen,
lezen, bouwen volgens plan…

Ook voor de lagere school is er een dagplanning
opgesteld. Een dagplanning waarbij leermomenten en
ontspanning zich wat afwisselen. Ondertussen hebben
alle leerlingen deze al ontvangen en zijn ze al volop
bezig. Op die manier proberen we de achterstand toch
zo klein mogelijk te maken. Het is dan ook belangrijk

dat alle ouders zich zo goed mogelijk aan de planning
houden. Structuur is immers heel belangrijk voor onze
kinderen. De dagplanning voor de kinderen van de
lagere school is zo ingedeeld:
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.30
14.30-15.00

opstaan en klaarmaken
werken voor school
vrijetijdsinvulling
werken voor school
vrijetijdsinvulling
eetmoment
vrijetijdsinvulling
werken voor school
vrijetijdsinvulling

We hopen dat we jullie op deze manier toch wat
richtlijnen en hulpmiddeltjes hebben aangeboden om
jullie kinderen thuis nuttig bezig te houden.
Vergeet niet leuke foto’s die laten zien dat jouw
zoon/dochter zich leuk kan bezighouden gedurende
deze periode door te mailen naar
directie@school-tcentrum.be.
Enkele foto’s die via dit mailadres zijn binnengekomen!

De kinderen zijn toch al goed bezig geweest!

Info
Kleuter en lager
Paasvakantie van maandag 6 april tot en met maandag
19 april 2019
- Er wordt elke dag opvang voorzien.
Gelieve voor 30 maart in te schrijven bij het
opvangteam!

