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Beste ouders
Het coronavirus houdt ons land stevig in zijn greep. Het bepaalt volledig ons dagelijks doen en laten.
We zijn bezorgd om ieders gezondheid en hopen stellig dat uw gezin gespaard mag blijven van de
ziekte.
Enkele kinderen, van wie de ouders aan het werk moeten blijven, zijn nog op school. We geven ze een
beperkt aanbod en spelen veel buiten. Verder zijn we ook bezorgd over al onze kinderen thuis. We
beseffen dat het voor ouders niet vanzelfsprekend is om uw kinderen bezig te houden terwijl u zelf
moet werken. Hieronder vindt u een mogelijk aanbod voor uw kind. Vooral voor de lagere school is het
belangrijk dat uw kind niet in ‘vakantiemodus’ gaat. Dit zou ertoe leiden dat we na de paasvakantie een
1-september- situatie krijgen waar kinderen veel zijn vergeten en in een totaal ander ritme zitten.
Daarom hebben de juffen en meesters hieronder hun aanbod gebundeld. Sommige items zijn
‘moetjes’, andere zijn ‘magjes’.
Het enorme online-aanbod vindt u gebundeld in deze link
https://www.boek.be/nieuws/thuisleren-met-digitale-leerplatformen.
En gewoon nog eens een verhaal voorlezen of samen met je kinderen een gezelschapsspel spelen, is
eveneens bijzonder leerrijk.
Verder willen we nog alle werkende ouders die ertoe bijdragen dat het coronavirus overwonnen wordt,
een hart onder de riem steken en veel goede moed toewensen.

In naam van het ganse schoolteam
Ronny Das

Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Beste ouders, wij willen jullie graag wat tips geven om thuis aan de
slag te gaan met je kleuter. Daarom zullen wij vanaf zaterdag regelmatig activiteiten, leuke websites,
links, … op de klasblog van de Eendjesklas posten. Deze kan je via onze schoolwebsite vinden.
Verder willen we onze kleuters ook een beetje op de hoogte houden van wat hun vriendjes thuis
allemaal doen. Daarom mag je per week 1 foto doormailen aan eendjesklasturnhout@hotmail.com . Dit
kunnen foto’s zijn van een jarige die gevierd wordt, een leuke activiteit die je doet, als je buiten speelt,
een gezelschapsspel speelt, een verhaal voorleest … Dit is natuurlijk geen verplichting, maar we
vonden het wel leuk dat de kleuters elkaar op deze manier nog kunnen zien.
Deze foto’s zullen wij ook op de klasblog van de Eendjesklas op de schoolwebsite publiceren.
Veel succes en zorg goed voor jezelf, elkaar en de mensen rondom jullie!

* Muizen- & Berenklas: Hier kan je echt leuke, haalbare tips vinden om deze bijzondere periode te
overbruggen met je kind(eren) in huis. https://www.goedgezind.be.
Kathleen Amant, een schrijfster van prentenboeken waaronder die van "Anna" heeft ook iets knaps
bedacht:
Thuis werken met kleuters is niet evident. Daarom heeft zij een digitaal pakket gemaakt om ouders
hierin te ondersteunen. Je vindt er een dagstructuurkaart in, tips om het thuiswerken met kleuters te
vergemakkelijken en ook kaarten met de basisregels rond hygiëne om je kinderen te beschermen
tegen besmetting met het coronavirus. Dit kan je gratis downloaden op:
https://www.amant.be/gratisdownloads.
Vooral rustig blijven, verduidelijken aan je kinderen als ze vragen stellen en geen panieksfeer creëren is
nu erg belangrijk. Zorg goed voor jezelf en elkaar! Succes iedereen! Vriendelijke groetjes en een gooizoentje aan al onze 2de kleuterklas kapoenen, Juf An en juf Isaura, juf Leen en juf Frie
* Kikker- & Varkentjesklas: Lieve kleuters, hoe gek dat we jullie zo lang moeten missen! Normaal gezien
zouden we nu met het thema Pasen starten, dus hier enkele dingen die jullie thuis kunnen proberen.
•
Uitdaging van de week: maak een paashaas (kan met blokken, kosteloos materiaal, in de tuin
met takken ...) die rechtop kan staan. Bedenk eerst goed met wat je hem wilt maken, waar je
hem wilt maken, maar zorg vooral dat je het zoveel mogelijk alleen kan! Maak er een foto van en
stuur hem naar sjtvarkentjesklas@gmail.com of naar het mailadres van de Kikkerklas (is gekend
bij mama en papa).
•
Heb je toevallig zaadjes in huis? Prima! Op het terras aan onze klas staat een mini-tuintje. Het is
nu het moment om groenten en bloemetjes te zaaien. Eerst moeten die in een klein potje
gezaaid en binnen verzorgd worden om na de paasvakantie buiten gezet te worden. Perfecte
timing dus! Breng na de vakantie één van je plantjes mee en dan verzorgen wij ze verder in onze
mini-tuin. Dan kunnen we in mei of juni weer smullen van onze zelf gekweekte komkommers,
tomaatjes, radijsjes ... of genieten van al die mooie bloemen.
•
Op deze link vind je een paashaas https://nl.pinterest.com/pin/427771664592721917/ . Als je
kan, druk deze af en maak er een streepjeskonijn van.
•
Dan hebben we nog een spel dat je met broer, zus, mama of papa kan spelen: kuikentjesrace
> maak twee even lange rijen met steentjes (minstens 24 steentjes)
> neem een dobbelsteen en sta aan het begin van de steentjesrij. De jongste mag beginnen.
> gooi met de dobbelsteen en spring het aantal plaatsjes verder. Wie is er eerst aan het laatste
steentje?
Zo kindjes, hopelijk kunnen jullie je hiermee een beetje amuseren. Volgende week meer nieuws!

Lagere school
* ALGEMEEN: Omdat onze BSA`ers ook best blijven bewegen, is er ook een bewegingstussendoor(tje).
Je kan je uitleven op de verschillende niveaus van het jongleren.
Wist je dat in een onderzoek uit 2004 bleek dat een groep onervaren jongleurs na drie maanden
dagelijks jongleren 3 tot 4 procent meer grijze stof in hun hersenen hadden dan de controlegroep.
Grijze stof in de hersenen heeft als functie het verwerken van informatie. Bovendien was er een groei
van de hersengebieden die respectievelijk betrokken zijn bij het vormen en verwerken van
herinneringen en het pleziercentrum van de hersenen. Deze link wordt ook op de website gezet:
https://youtu.be/ciEjPCTqwxM
* 1ste leerjaar: We zien dat sommige kinderen al flink geoefend hebben op Scoodle Play. Het blijft
belangrijk om te blijven werken. Vandaar een werkbundel via volgende link https://we.tl/t-o4rUOFEufz .
Liefst downloaden binnen de 5 dagen. We hebben ook nog taakjes klaargezet bij Scoodle Play. Zo kan
de juf zien wie goed oefent! Houd jullie allemaal goed!

* 2de leerjaar: Vrijblijvend: www.wiskanjerfilmpjes.be; www.taalkanjerfilmpjes.be;
www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar.
Elke week:
www.juf-milou.nl -> begrijpend lezen groep 3 -> probeer 3 blaadjes per week te maken.
elke dag 20 minuten lezen
elke dag alle maal- en deeltafels oefenen (kaartjes)
www.somprint.nl -> hier kan je gemakkelijk zelf werkblaadjes maken over de maal- en
deeltafels, standaard + en – oefeningen tot 100, …
Scoodle Play -> opdrachten staan klaar: probeer alle opdrachten te maken.
* 3de leerjaar: dagelijks oefenen voor
•
lezen
•
maal - en deeltafels onderhouden
•
Scoodle - Play
Vanaf vandaag hebben we ook taken gezet op Bingel. We zorgen ervoor dat de leerlingen hun
inlogcode vandaag via mail krijgen toegestuurd. We zullen wekelijks extra taken op Bingel klaarzetten.
* 4de leerjaar: De ouders van de leerlingen van het vierde leerjaar hebben maandag een mailtje
ontvangen van hun juf. In het mailtje staan voldoende opdrachten om zowel schriftelijk op papier en
digitaal zich de komende drie weken toch zinvol bezig te houden met de geziene leerstof van de klas.
De Kangoeroewedstrijd, die op 19 maart zou doorgaan, wordt verplaatst naar een latere datum in het
derde trimester.
* 5de leerjaar: De lessen stoppen tijdelijk… maar we hadden jullie reeds taken opgegeven (zie
schoolagenda). Naast deze opgelegde taak van het maken van een schriftelijk verslag voor een tweede
boekenpromo en het leren voor de verkeerstoets en de woordjes van het Franse Unité 16, zetten we
nog bijkomende herhalingsoefeningen op onze padlet-site van het vijfde leerjaar. Die kan je bereiken
via de schoolwebsite naar klas 5A te gaan of via onderstaande link. (Misschien moet je wel even
wachten of naar beneden scrollen tot je alle links ziet.) https://padlet.com/5deleerjaar/tv625u6b1yq1
Elke week plaatsen we hier voor alle leerlingen van het vijfde leerjaar een nieuwe pdf-file met nieuwe
huistaken voor thuis in het mapje ‘Taken Corona’.
Verder vindt u hier vrijblijvend links naar herhalingsoefeningen voor diegene die wat extra’s willen
(contract 5, herhaling TB, begrijpend lezen Geheimschrift en extra externe links). Onder de kolom van
‘Links oefensites’, vindt u de verkorte weg naar reeds gekende herhalingssites zoals Bingel, Mikado en
Scoodle.
De Kangoeroewedstrijd, die op 19 maart zou doorgaan, wordt verplaatst naar een latere datum in het
derde trimester. Nog een goede gezondheid van juf Greet en juf Ina, meester Jan en juf Kathleen.
* 6de leerjaar: VIDEO MEETING
- ELKE donderdag om 9.00 uur wordt er een video meeting gepland met de klasleerkracht via
mail (check je mail en het bijhorende stappenplan).
Via deze meeting controleren we een aantal taken en is er mogelijkheid tot vragen stellen.
- 19/03: meeting 9.00u ‘s morgens
- 26/03: meeting 9.00u ‘s morgens
TAKEN
1. tegen maandag 23/03 bundel af:
-> wiskunde: TW blok 5
-> spelling thema 7 L1-3 + w/m
-> Frans U30
-> gidsbeurt (extra werktijd tot na de paasvakantie)
2. dagtaken vanaf 23/03
De leerlingen checken elke dag hun mail.

Hierin vinden ze een dagtaak. Deze taak wordt afgeprint en diezelfde dag gemaakt.
De volgende dag krijgen ze een nieuwe dagtaak én de correctiesleutel van de vorige dagtaak
doorgemaild.
Indien er geen mogelijkheid is om thuis te printen zijn de papieren ook af te halen op school
tijdens de schooluren.
De Kangoeroewedstrijd, die op 19 maart zou doorgaan, wordt verplaatst naar een latere datum in het
derde trimester.

