
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                                Samen sterk

6 april ->
19 april

Vakantie!

6 april -> 
19 april

Geen 
opdrachtjes

6 april ->
19 april

De klaspoppen 
rusten even uit.

20 april -> 
30 juni

Geen 
uitstappen

20 april -> ?

Bij verlenging van 
de maatregelen:   

invullen document 
noodopvang

Update

Gelieve steeds te reageren 
op de communicatie van de 
leerkracht. 
Dit is voor ons heel 
belangrijk!

KLEUTERONDERWIJS vanaf maandag 20 april

We starten met aanbreng nieuwe leerstof.
Dagelijks stuurt de juf een mailtje:

* om de opdracht van de dag door te geven met 
bijhorende tips. 

* om eens te horen hoe het gaat.

Minstens 1 keer per week wordt een instructiefilmpje 
verstuurd waarbij de klaspop niet vergeten wordt.

De juf plaatst ook voorleesmomentjes op de 
klasfacebook.

Dit is nieuwe leerstof en belangrijk om bij te houden! 
Lukt iets niet? Neem dan contact op met de juf.

Dagelijks kan u of uw kind contact opnemen met de
leerkracht tijdens de schooluren.

Dit is pré-teaching. Deze leerstof komt op school
nogmaals aan bod. De juffen bepalen voor welke
ontwikkelingsdoelen zij instructiefilmpjes geven en     
welke doelen aan bod komen als de lessen herstarten. 
Hiervoor werden ze ondersteund door onze     
pedagogische begeleidingsdienst.

Beste ouder(s),

Een enigszins andere wonderwijskrant. 
Laten we het voor één keer ‘samen sterk krant’ noemen.
Ondertussen zijn er reeds 3 weken voorbij. 
Weken waarin er heel wat is gebeurd en waarin onze 
kindjes gemist worden. 
Maar we blijven positief en houden vol.
Het Wonderteam heeft ondertussen niet stilgezeten. We 
hielden zelfs een vergadering via live chat op smartschool. 

Wat stond er op de planning?
Wat als we niet hernemen op 20 april?

Opgelet: We hebben van de overheid nog niets vernomen 
over een verlenging van de genomen maatregelen, maar we 
gaan uit van het slechtste nieuws. 

Warme oproep

KLEUTER

Oudercontact
Het oudercontact zal – indien de 
scholen niet hernemen – online 
worden georganiseerd. 

U zal hiervoor ten gepaste tijde 
een doodle van de juf 
krijgen om uw keuze 
van tijdstip en dag 
aan te duiden. 

Proclamatie K3-L6
De proclamatie van K3 en L6 staat 
voorlopig nog op de planning. 

We wachten hiervoor de verdere 
instructies van de overheid en de 
scholengroep af. 

Mocht deze proclamatie niet 
kunnen doorgaan, wordt deze 
verplaatst naar eind augustus.

Voor de kinderen van L6 voorzien 
we wel een verrassing eind juni. 



Hou ons in het oog:
Onze vernieuwde website: www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

• Alle geplande uitstappen & activiteiten t.e.m. 30 juni werden geannuleerd.

• Zwemlessen zullen doorgaan als het zwembad opnieuw open mag.

• Bij verlenging van de maatregelen zal u opnieuw een google formulier 
ontvangen waarop u uw kinderen kan inschrijven voor de noodopvang na de 
paasvakantie.

• Nu is het tijd voor vakantie. Geniet ervan. Mocht u toch even de juf willen 
contacteren, kan u dit zeker doen .
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http://www.bsmeerbeke.be/

