
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                Samen sterk

20 april -> 3 mei 

Verlenging van de 
maatregelen: 

invullen document 
noodopvang

20 – 25 april

Online
oudercontact

20 april

Lager:
Afhalen 

materiaal

20 april -> 3 mei

Preteaching

16 mei

Geen 
schoolfeest

20 april: afhalen van materiaal

Gelieve het materiaal op deze manier af te halen:
• 1 persoon per gezin om het materiaal af te halen
• U bewaart afstand door aan de eerste vrije kegel te wachten.
• U schuift aan via de kleine poort (ingang) en keert terug via de grote poort (uitgang). 
• De leerkrachten – voorzien van handschoenen en mondmasker - geven u het materiaal van uw 

kind aan. 
• U kan zowel aan de ingang als uitgang uw handen ontsmetten.

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. Dan bezorgt zij u de verdere informatie. 

update

Gelieve steeds te reageren op de 
communicatie van de leerkracht. 

Dit blijft voor ons heel belangrijk!

Warme oproep Geen printer?

Geef snel een seintje aan de juf.

We kopiëren dan de werkblaadjes 
per week. 



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

Volg ons op de voet:

Lager onderwijs: preteaching

Zaterdagvoormiddag ontvangt u een mail van de klasleerkracht.
Hierin vindt u de weekplanning die u vooraf met uw kind kan bekijken.

In deze mail zal u ook geïnformeerd worden:
• over de dagelijkse dagplanning
• over de manier waarop je de afgewerkte taken moet bezorgen
• hoe u de klasleerkracht kan bereiken bij vragen en/of problemen

Elke avond ontvangt u rond 20u de dagplanning voor de volgende dag waarin de 
juf ook uitleg geeft over de verplichte opdrachten. 

De correctiesleutels worden dagelijks doorgestuurd nadat uw kind de taken 
heeft bezorgd. Dit kan op 2 tijdstippen: rond 9u en rond 16u, afhankelijk van 
het tijdstip waarop de juf de taken van uw kind ontving.

http://www.bsmeerbeke.be/

