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13 maart 2020

Beste ouders,
Donderdagavond 12 maart 2020 kwam het nieuws dat vanaf
maandag 16 maart 2020 alle lessen opgeschort worden tot
na de paasvakantie. Wat de toekomst brengt, zullen we
later horen.
De bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen thuis blijven en
enkel die kinderen waarvoor u geen opvang kan
organiseren naar school komen.
Op school is er enkel opvang, geen les en geen activiteiten.
Het is de bedoeling dat de genomen maatregel effect heeft
en we dit samen bewaken.
Wanneer uw kind zich niet goed voelt, mag het niet naar de
opvang komen.
Dankjewel voor uw begrip en medewerking.
Gelieve volgende zaken goed te lezen ivm aanpassingen:
 ’s Ochtends gaat de school open om 7.30 uur.
 ’s Middags is er enkel mogelijkheid voor boterhammen
met water in eigen drinkfles.
 ’s Avonds gaat de school dicht om 17 uur.
 Op woensdag zal de school zoals gewoonlijk open zijn
tot 13 uur. Er is geen activiteit bij Muzaiek.
 Opvang voorschools, naschools en over de middag
blijven betalend zoals gewoonlijk.
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Wanneer we zien dat de opvang doorgaat voor maar een
paar kinderen kan er later nog een aanpassing volgen.
De opvang op school wordt door al het personeel verzorgd,
dus niet enkel klasleerkrachten.
Op woensdag 18 maart is er geen pedagogische studiedag
voor de leerkrachten en is er gewoon opvang tot 13 uur
Ook Muzaiek mag haar activiteiten niet verder zetten en
organiseert geen opvang op woensdag 18 maart. De
ingeschreven families werden via mail vandaag verwittigd
vanuit Muzaiek.
Veel ouders maken zich terecht zorgen omtrent de
leervorderingen van hun kind. Elke leerkracht maakt
dezelfde bedenkingen.
Daarom kan elke klasleerkracht op de klasblog op de
schoolwebsite mogelijke leerstof bekend maken om te
oefenen.
Dit kan via het digitaal oefenplatform BINGEL dat met de
login van uw kind werkt of in het werkboek de reeds
geleerde leerstof verder inoefenen. U mag zeker thuis de
gemaakte oefeningen nakijken en verbeteren.
Er wordt thuis niet gewerkt op werkblaadjes van nieuwe
leerstof.
Lezen, voorlezen, maaltafels oefenen, Franse woordjes
herhalen, … er is veel mogelijk.
Gelieve de richtlijn van de klasleerkracht hierin te volgen.
Het is niet de bedoelingen dat onze leerlingen, groot en
klein in vakantie-modus gaan.
Daarom kan u de link naar interessante en zinvolle
educatieve oefeningen op de schoolwebsite gebruiken.
Op de startpagina van de schoolwebsite kiest u bovenaan
‘leerlingen van onze school’ en kiest u verder ‘interessante
links’. Daar vindt u veel mogelijkheden.

In bijlage vindt u interessante apps waar uw kind mee aan
de slag kan gaan.
We hopen dat u de komende 3 schoolweken en 2
paasvakantieweken goed kan doorkomen.
Verzorg u goed, denk aan uw medemens en verlies de
moed niet want daarna komt er weer een mooie tijd.
Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op met de
school :
Telefoon tijdens de uren : 09/2292507
Mail : obdirectie@sintjv.be

Wanneer er nieuwe richtlijnen komen, zullen we u op de
hoogte brengen.
Dankjewel voor uw begrip, medewerking en zorg voor ons
allemaal.
Vriendelijke groet,
Directeur Katleen
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