Beste ouders,

Ook vandaag willen we jullie alvast opnieuw bedanken voor de goede opvolging van de richtlijnen die
de overheid heeft verspreid. Zelf opvang voorzien is absoluut niet evident, telewerken met kinderen
thuis ook niet,…
Kinderen kunnen overigens alleen via de Rollebaanstraat gebracht/opgehaald worden.
We danken u voor uw begrip en medewerking. We appreciëren het enorm!

Hieronder enkele tips om samen met uw kind de komende tijd op weg te gaan. Sommigen kregen we
door van ouders, andere van de overheid, andere van uitgeverijen.
Probeer via onderstaande tips en tricks uw kind de reeds aangeleerde leerstof te laten onderhouden.
Waarom? Zo proberen we de terugval bij een eventuele heropening van de scholen zo beperkt
mogelijk te houden.
Enkele concrete voorbeelden: Lettertjes blijven oefenen, hakken en plakken van letters, tafels
oefenen, woordpakketten herhalen, cijferoefeningen, Franse woordjes schrijven, (kwartier)lezen,…



Zorg voor een structuur, dagindeling. Zo hebben jullie beiden een houvast. Structuur en
regelmaat is en blijft belangrijk.

 Onderstaande link naar een filmpje op kindermaat i.v.m. corona.
https://m.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA&feature=youtu.be


Gebruik de blaadjes, herhalingsoefening die de juf vrijdag 13 maart meegaf op papier.

 Gratis oefeningen voor de meeste vakken en leergebieden kan je vinden op www.oefen.be
 Bingel stelt al hun digitale materiaal open tot aan de paasvakantie. Alle inloggegevens staan
in de agenda van je kind.
 Educatief aanbod van VRT vind je hier

Directie en schoolteam

Nog enkele tips en weetjes.

 Verzorg jezelf en je gezin.
 Was regelmatig je handen en hou afstand.
 Denk positief! Het is voor iedereen een moeilijk periode, maar alleen samen krijgen dat virus
klein. #tousensemble #alltogether

Social distance is nodig als we de #flattenthecurve willen halen.

Wat houdt het in? We moeten allemaal met zo weinig mogelijk mensen in contact komen. Zo kunnen
we de piek van de blauwe grafiek afplatten en breder maken. We MOETEN onder de stippellijn blijven
zodat onze gezondheidszorg het kan blijven halen.
Wie het als volwassene liever interactief ziet, kan het filmpje van de Nederlandse omroep hier
raadplegen.

The one that stayed away saved the rest
(Degene die wegbleef, redde de anderen)

