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Hoe gaat het met onze kleuters en leerlingen?
De juffen en meesters hebben de voorbije dagen reeds veel initiatief genomen om uw kinderen een
mooi aanbod te geven. Enerzijds om zich te amuseren, anderzijds om niet in vakantiemodus te gaan.
We zitten nu in een cruciale fase: we zijn over de helft van de quarantaineperiode voor wat de
schoolweken vóór de paasvakantie betreft. Wie nog niet gestart is met de opdrachten van de
leerkracht, moet dit dringend doen! Ook voor volgende week zullen nog nieuwe opdrachten
aangeboden worden. Tijdens de paasvakantie stoppen de opdrachten: vanuit de overheid wordt
gevraagd om de vakantie van de kinderen te respecteren. Toch durven wij vragen om zeker te blijven
lezen want lezen is zeer belangrijk en kan best leuk zijn!
We hopen stellig dat jullie gespaard blijven van ziekte. En wie toch reeds het slachtoffer is, wensen we
veel goede moed en een spoedig herstel toe.
In naam van het ganse schoolteam
Vriendelijke groeten,
De directeur

Paaseieren
Uit goede bron hebben we vernomen dat de paasklokken en de paashaas niet vatbaar zijn voor het
virus. Bestellingen kunnen dus gewoon afgehaald worden in de gang aan de directeur, op naam van
het oudste kind. Dit kan gans volgende week tussen 8.00 en 12.00 uur. Bel even aan de voordeur, dan
zullen wij zorgen dat niet teveel mensen samen binnen zijn.
Wegens de uitbraak van het coronavirus is de productie van chocolade bij Meynendonckx nu
stilgelegd. Dat betekent dat iedereen allicht zijn soort chocolade zal ontvangen in de smaak die hij
besteld heeft, maar dat de variant melk en puur ‘paasfiguurtjes’ zijn, en de witte en de gemengde
dozen ‘paaseieren’ zijn. Graag willen we hiervoor in deze uitzonderlijke tijden jullie begrip vragen. Er
kan niets worden bij gefabriceerd, noch omgeruild. Er is ons verzekerd dat het sorteren en verpakken
van de chocolade in zeer hygiënische omstandigheden (strengste voedingsnorm, namelijk BRC) is
gebeurd en dat daarop ook streng werd toegekeken.

Solidariteit met anderstaligen
De stad Turnhout vraagt onze medewerking om ook anderstalige inwoners zo goed mogelijk te
informeren. Het kan gaan om kinderen van onze school maar eventueel ook over jouw buren. De brief
die de stad Turnhout verspreidt onder de bevolking wordt in meerdere talen aangeboden op
https://www.turnhout.be/brief. Misschien kan je mensen in je buurt helpen door hen een vertaalde brief
te bezorgen.
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Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Graag willen we jullie bedanken voor die vele, mooie foto's en
soms ook wel filmpjes. Jullie toveren niet alleen een grote glimlach op onze snoet maar ook op de
snoeten van jullie klasgenootjes. Blijf foto's/filmpjes doorsturen! Zo blijven we toch nog met elkaar
verbonden in deze moeilijke tijd.
Hopelijk hebben jullie iets gehad aan onze voorgestelde activiteiten? Volgende week kan je er alvast
nieuwe ontdekken.  Geniet van de tijd samen en zorg goed voor elkaar. Hopelijk tot snel!
* Muizen- & Berenklas: Dag lieve vriendjes, hoe gaat het met jullie? Hopelijk kunnen jullie je een beetje
amuseren thuis. De juffen hebben ook al hard gewerkt: de speelplaats is helemaal netjes, de zandbak is
open, er staan picknicktafeltjes op jullie te wachten...
Hopelijk mogen we nu allemaal vlug terugkomen, maar voor nu, luister maar goed naar alles wat er
gezegd wordt, dan kunnen we elkaar misschien wel heel gauw zien en terug samen spelen.
We hebben voor jullie ook nog enkele leuke dingen om te doen en te knutselen opgezocht, zeker
kijken, dan weten jullie weer eventjes wat je kan doen, alleen of met je mama en papa.
Op de site www.kleutergroep.nl staan hele leuke knutselwerkjes, oefeningen, spelletjes om af te
drukken en zelfs thema's die uitgewerkt zijn. Leuke dingen om samen met mama en papa te bekijken.
Op de site www.kleuteruniversiteit.nl kan je naar de blog gaan van die site en vind je leuke ideetjes en
tips.
Als mama of papa facebook hebben, daar is een mama die heel veel leuke knutseldingetjes maakt, je
moet samen maar eens kijken daar op “Mothercould”.
Ook op facebook vind je nog steeds onze oefeningetjes en bewegingstips van Biba en Loeba.
Op YouTube vind je heel veel boeken die voor jou voorgelezen worden met de prenten erbij. Typ in
het zoekkader “voorleesboeken kleuters” in. Ook vind je daar de filmpjes van “Zandkasteel” die we
soms in de klas samen bekijken of van “Moffel en Piertje”.
Op de blog van onze klas kan je samen met mama en papa op de foto van de juf klikken, dan kan je
ons een mailtje sturen en horen we heel graag hoe het met jullie gaat. We zullen je altijd terugmailen.
We missen jullie, dikke knuffels, nu nog vanop een afstand maar hopelijk gauw in het echt.
Juf An, juf Isaura, juf Frie en juf Leen
* Kikker- & Varkentjesklas: We zijn weer een weekje verder en van heel wat kinderen kregen we foto's
doorgestuurd. Zij zijn de uitdaging al aangegaan. De foto's kan je bekijken op de website. Voor
diegenen die het vergeten zijn, het kan nog hoor!
Verder hebben we weer heel wat leuke activiteiten uitgezocht, je kan ze vinden in deze links:
Varkentjes en Kikkertjes activiteiten: https://www.symbaloo.com/shared/AAAACBFypEIAA42Ag89knQ;
klankjes en letters https://www.symbaloo.com/shared/AAAACAwuu9oAA42Ag89jcA .
Er staat ook een lenteliedje tussen. De uitdaging deze week is om het liedje te leren (je wordt daar ook
echt wel vrolijk van), zodat we dit na de vakantie allemaal kunnen meezingen. Als je foto's maakt van de
activiteiten die jij doet en je stuurt ze door, dan zetten wij ze op de website. Zo kunnen je vriendjes zien
hoe jij je dagen vult. (sjtvarkentjesklas@gmail.com en sjtkikkerklas@gmail.com)
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Lagere school
* ALGEMEEN: Omdat in beweging blijven ook in deze tijd belangrijk is en omdat touwspringen goed is
voor de uithouding - lenigheid en de coördinatie... Ook deze week een bewegingstussendoortje.
https://youtu.be/zeLST4AKzPk
* 1ste leerjaar: We zijn weer een weekje verder. Heel wat kinderen zijn super goed aan het werk. Dat
doet ons veel plezier! Volhouden zo! We kunnen enkel resultaten zien van Scoodle Play en Bingel. Ben
je iets anders aan het doen, mag je dat zeker aan de juf laten weten. Volgende week sturen we jullie
nog een mailtje met meer info over taakjes... Liefs van de juffen! ❤
* 2de leerjaar: We zullen voornamelijk werken met het platform Bingel en Scoodle Play. Dit om het niet
te ingewikkeld te maken voor onze leerlingen en hen toch een zekere structuur te bieden. Scoodle
kennen onze leerlingen al goed. En met deze methodes werken we ook in de klas. Ze kunnen hier aan
werken en krijgen tijd tot 5 april.
Bingel is nieuw voor hen, dus als je nog geen code hebt voor je kind, gelieve even via de website
contact op te nemen met juf Anja. Zij zal de persoonlijke code dan mailen. Op Bingel vind je vooral het
lezen terug met bijhorende taken rond begrip. Verder zal er geregeld 1 taak van Godsdienst te zien zijn
en elke week een andere maal- en deeltafel. Goed blijven oefenen!
We hopen vooral dat jullie allen heel gezond blijven. Mail gerust indien er nog vragen zijn, we proberen
jullie zo goed mogelijk te begeleiden. De juffen van het tweede leerjaar
Er staan nieuwe foto's van de voorbije weken op de website bij 2C. Denk maar aan de fietsproeven en
de les rond de plattegronden bouwen. Misschien ook wel leuk om eens te bekijken!
* 3de leerjaar: We zijn zeer tevreden over het werk dat de leerlingen thuis leveren.
Ook deze week zullen we weer extra taken toevoegen op Bingel. Het is ook zeer nuttig om de
dagtaken van Plantyn te maken. http://www.leerleefbeleef.be/
* 4A: De meeste kinderen van 4A zijn ondertussen goed gestart met het herhalen van de geziene
leerstof op dit moment. Ze kennen de weg naar Scoodle Play of Bingel al heel goed! Enkelen hebben
zelfs al naar mij gemaild. Wat een verrassing! Ik probeer minstens één keer per week te mailen om de
kinderen zo goed mogelijk op te volgen en bij te sturen waar nodig is.
Indien er toch nog vragen zijn, aarzel niet om contact op te nemen met mij. Veel groetjes en zorg goed
voor elkaar! Juf Chris
* 4B: De jongens en meisjes van 4B zijn allemaal goed aan het werk aan hun ‘moetjes en magjes’. Dit
zowel digitaal op Scoodle Play als schriftelijk op werkblaadjes. Ze nemen ook de tijd om eens een boek
te lezen, buiten te spelen in de tuin, te knutselen, te kokkerellen, te spelen ... Via de mail van de ouders
houden we mekaar geregeld op de hoogte van de stand van zaken en geven we nieuwe dagtaken
door! Best leuk, voor beide partijen, die mailtjes! Ik ben vanuit mijn kot fier op de rakkers van 4B! Juf
Tine
* 4C: Beste vriendjes van 4C, wat zijn jullie goed bezig! Ik zie dat de meesten elke dag al flink aan het
oefenen zijn op Scoodle Play of prima aan de schriftelijke taken werken. Volhouden zo, hier word ik
heel blij van! Ik blijf jullie op de hoogte houden via mail. Gezonde groetjes, juf Marie
* 5de leerjaar: Reeds twee weken vullen geen vrolijke stemmen onze klaslokalen. Jammer, maar het is
zo. Gelukkig horen we wel regelmatig nieuws via de padlet van het vijfde leerjaar (op
https://padlet.com/5deleerjaar/tv625u6b1yq1). Via berichtjes, vragen, foto’s en aanmoedigingen horen
we waar jullie mee bezig zijn. Zo weten we dat jullie volop werken aan jullie taken van week 1 en 2 (zie
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Pdf-files op https://www.sjt-bsa.be/nl-BE/klassen-2/5a-20/). Vanaf nu komen daar ook de taken van
week 3 bij en de enkele verbetersleutels om te verbeteren. Succes en volhouden, hé. Juf Greet en juf
Ina, meester Jan en juf Kathleen.
PS: Willen jullie je aan de afspraken houden in de chatroom? Anders moeten we ingrijpen en berichtjes
gaan controleren. Tips:
(1) Start steeds met je naam, je klas en je nummer.
(2) Zet er geen filmpjes op (anders geraakt alles misschien overbelast).
(3) Laat ons steeds vóór vrijdag de antwoorden op onze vraagjes helemaal bovenaan weten. Op vrijdag
worden alle chats van die week gewist, zodat we terug met een nieuwe en een lege chatroom kunnen
beginnen.
(4) Typ hetgeen we vragen in een mooi tekstje met meerdere zinnen.
(5) Wil je gewoon met een medeleerling wat babbelen, bel die dan effe op. Zo blijft de chatroom
overzichtelijk voor iedereen.
* 6de leerjaar: Hoi leerlingen van het 6de leerjaar!
Velen onder jullie zijn de voorbije periode al heel goed aan de slag gegaan. We genieten van jullie
enthousiasme, werklust en aanstekelijke mailtjes! Doe zo verder!
Aan alle mama's en papa's,
We vinden het heel erg fijn als jullie af en toe meekijken naar de schoolse activiteiten van jullie
(ondertussen niet meer zo kleine) spruit. Velen onder jullie doen dit prima! Zo motiveer je hem/haar
enorm en kunnen we kort op de bal spelen. Dagelijks komt er een mailtje in de mailbox van je kind
waarin ze hun activiteiten (dagtaken, weektaken, correctiesleutels, extra magjes om de dag leuk in te
vullen...) kunnen terugvinden. Moest er iets onduidelijk zijn of wil je ons graag iets vertellen, horen we
dit heel graag! Verder hebben wij enorm genoten van onze eerste videomeeting!
Daarom plannen wij graag onze volgende afspraak:
- donderdag 2/04 om 9u 's ochtends
We kijken er alvast naar uit!
Verder willen we jullie allen nog een prima gezondheid wensen en zien we elkaar graag heel snel terug!

