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Corona update
Kleuterschool
Na overleg tussen afgevaardigden van alle Turnhoutse scholen en het stadsbestuur, raden we aan om
volgende week uw kleuter thuis te houden. Dit geldt ook voor schoolplichtige kleuters. Dat is de meest
efficiënte manier om de pandemie in te dijken en uw gezin en uw kind te beschermen.
Voor alle duidelijkheid: de kleuterschool blijft open en er zijn kleuterleidsters aanwezig. Wel gelden de
aangepaste uren van deze week (einde schooltijd om 15.05 uur). Mogelijk wordt het gewone lesverloop
verstoord. Ook de voor- en naschoolse opvang bij juf Nadine blijft gegarandeerd.
Lagere school
De lagere school is de ganse week gesloten. Al de kinderen blijven thuis. Het stadsbestuur heeft beslist
dat de noodopvang voor kinderen van de lagere scholen georganiseerd wordt door Gabbers en Co, in
bubbels van 10 kinderen en dit van 7.00 tot 18.00 uur. U moet hiervoor tijdig reserveren via
kinderopvang@turnhout.be. Inschrijvingen voor tijdens de paasvakantie starten op woensdag 31 maart
en gebeuren via hetzelfde mailadres.
Er worden geen online lessen gegeven. Om mogelijke leerachterstand te beperken, bezorgen de
leerkrachten taken voor volgende week. Het is erg belangrijk dat uw kind blijft lezen, dagelijks! We
verwachten dat u de controle doet op het lezen en het uitvoeren van deze taken.
Zonder tegenbericht verwachten wij alle kinderen terug, gezond en wel op maandag 19 april. Dan zal
de gewone, oude uurregeling gelden.
Voor sommige gezinnen zal een moeilijke periode aanbreken. Maak er in de mate van het mogelijke
het beste van en draag goed zorg voor elkaar.
Ik wil graag eindigen met een positieve noot. Laten we hopen dat al deze inspanningen beloond
worden, zodat we begin mei elkaar weer mogen ontmoeten. De leerkrachten van de werkgroep
Collegefeest doen u hiervoor een mooi aanbod: de Apérobox. In de flyer vindt u alle informatie over
deze feestelijke aanbieding. Laat dit een sprankeltje hoop brengen in deze lockdown-weken.
Collegefeest
Voor het 2de schooljaar op rij zal ons Collegefeest niet kunnen doorgaan. We vinden het heel spijtig
dat we niet samen kunnen genieten van deze heuglijke dag. Om dit gemis een beetje te kunnen
compenseren, stellen we jullie graag onze nieuwe actie voor. We bieden heuse 'Apéroboxen' aan in
het weekend van 7 en 8 mei. Uw zoon of dochter brengt vandaag alle informatie hieromtrent mee naar
huis: een brief om deze actie toe te lichten, een flyer met de inhoud van de Apéroboxen en een
bestelformulier. We hopen dat u op deze manier in mei kan genieten van een lekker aperitiefje met
familie of vrienden. Alvast bedankt voor uw steun aan onze school!
Kleuterschool
* ALGEMEEN: Ook voor de Paashaas zijn het rare tijdens o.w.v. corona. Daarom kwam hij al een weekje
eerder op bezoek bij onze kleuters. De kleuters die niet op school waren en niet meer komen voor de
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paasvakantie, mogen volgende week tijdens de schooluren hun paaseitje afhalen. Deze kunnen jullie
vinden boven de kapstok van jullie kleuter.
* Vosjes- & Eendjesklas: Deze week stond alles in het teken van Pasen. We versierden in onze klas een
mooie paasboom en begonnen al met knutselen aan ons paasmandje. Onze kleuters mogen zelf kiezen
wat ze maken: een kuiken, een kip of een mandje met een paashaasje. Hiermee kunnen we binnenkort
lekkere paaseieren gaan rapen. Verder keken we naar Tiktak i.v.m. Pasen, luisterden we naar het
verhaal “Jules zoekt paaseitjes” en speelden juf Isaura en juf Caroline een toneel over het prentenboek
“Anna en de paashaas.”
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week zijn we van start gegaan met het maken van een paasmandje.
Ook in de verschillende hoeken van de klas konden we verder op ontdekking gaan in thema ‘Pasen’.
We aten deze week gezellig in de klas, dit was eens wat anders! Ook genoten we van het lentezonnetje
buiten.
* Muizen- & Berenklas: Wij werken volgende week verder rond het thema ‘Kippen en eieren”.
We kijken al uit naar Pasen! Safety first en het heerlijke lentezonnetje is van de partij. Hierdoor trekken
wij volgende week vaak naar buiten. De lente is begonnen en wij gaan al eens kijken hoe we dit zien in
ons bos.
* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen week konden we in de Varkentjesklas kennismaken met een oude
typemachine, probeerden we een podium te metsen met echte bakstenen, deden we
lettertjeszoektocht en nog zoveel meer. In de Kikkerklas maakten we een paaswerkje en brachten we
de lente in de klas.
Ook dit jaar komt corona het hele paasgebeuren weer in de war sturen. Wat volgende week ons zal
brengen, weten we nog niet. Maar sowieso tellen we af naar Pasen.
Agenda
* 19 april 2021: Instapdag
* 26 april 2021: Geen avondstudie - PV
* 27 & 29 april 2021: Oudercontacten 6de lj.

