
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                                Samen sterk

6 april ->
19 april

Vakantie!

6 april -> 
19 april

Geen 
werkboekjes

6 april ->
19 april

Taken op 
kweetet zijn 
niet verplicht

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!

LAGER ONDERWIJS vanaf maandag 20 april

We starten met aanbreng nieuwe leerstof.
Dagelijks stuurt de juf een mail met de opdracht(en)

* L1: 1 per dag    *L2: 1 à 2 per dag    * vanaf L3: 2 per dag 

 Instructiefilmpjes en werkblaadjes kan je terug vinden in 
een dropbox die de juf aanmaakt. Deze link mailt de juf.

Opdrachten op Kweetet kan de juf controleren. 
Foto van ingevulde werkblaadjes dagelijks bezorgen.
De juf mailt feedback + verbetersleutel zodat u ook 
zicht heeft op de resultaten van uw kind.

Dit is nieuwe leerstof en belangrijk om bij te houden! 
Het is zeer belangrijk dat de kinderen elke dag werken.
Beperk uw actieve betrokkenheid tot max. 2u/week.
Maar blijf in de buurt als uw kind werkt en controleer 
dat hij/zij zelfstandig aan de slag kan. Voorzie pauzes. 
Lukt iets niet? Neem dan contact op met de juf.

 Samen met uw kind: bewegen, opdracht nakijken met
verbetersleutel, een bepaald stappenplan volgen.

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
leerplandoelen zij instructielesjes 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

Geen printer?

Geef snel een 
seintje aan de juf.

De directie kopieert dan de 
werkblaadjes per week. 

Deze liggen telkens 
op maandagmorgen 
in de speciale box/doos 
onder de fietsenstalling. 

Verplicht ophalen van materiaal
Er dient voor elk kind materiaal 
en/of werkboeken opgehaald te 
worden op maandag 20 april.

Dit zal klaarliggen onder het afdak 
van de fietsenstalling.
9u – 10u: ophalen L1
10u – 11u: ophalen L2
11u – 12u: ophalen L3
12u – 13u: ophalen L4
13u – 14u: ophalen L5
14u – 15u: ophalen L6

Heeft u kinderen uit verschillende 
klassen, dan neemt u het materiaal 
direct voor alle kinderen mee 
tijdens uw eerste afhaalmoment. 

Lukt dit niet? Contacteer de juf.

LAGER



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

Volg ons op de voet:

Lezen is top!

Ons LIST-project vergeten we 
niet. Lezen is belangrijk!

Dagelijks zal de juf een filmpje in 
haar dropbox zetten waarin ze een 
stukje voorleest zoals ze in de klas 
doet – al dan niet met een 
opdracht. 

De kinderen beluisteren dit tekstje 
en lezen nadien zelf 20 minuten in 
een leesboek thuis.

U kan online bij de bib in Ninove
boeken reserveren en het pakket 
boeken afhalen. 

Dagboekmomentje
Tijdens het afhaalmoment zal ook
het dagboek van elk kind 
klaarliggen. 

We vragen aan uw kind om dit 
iedere dag in te vullen. 

6/4/2020

Ik mis mijn 

leerlingen. 
Ik stuurde 
hen een 
mailtje 
vandaag. 

Oudercontact Proclamatie K3-L6
De rapporten worden u 
maandag 6 april per mail bezorgd. 

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. 

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. 

• 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/

