
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                               Extra nieuws

16/3 -> 3/4

Lessen 
geschorst

16/3 -> 3/4

Noodopvang 
op school

16/3 -> 3/4

Leerkrachten 
zijn bereikbaar  

via klasmail

16/3 -> 3/4

Taken

6/4 -> 19/4

Paasvakantie 

Noodopvang
De lessen in onze school 
zijn momenteel geschorst.
We voorzien noodopvang in 
onze school voor de 
wonderwijzertjes waarvan 
beide ouders moeten 
werken én wanneer zij geen 
andere oplossing voor 
opvang hebben dan de 
grootouders. 
Er wordt nl. met nadruk 
gevraagd om de kinderen 
niet te laten opvangen door 
de grootouders. 

Zieke kinderen worden niet
toegelaten. 

Opgelet: er is geen
busvervoer! Ook niet naar  
‘t Kadeeken.

Gelieve uw kind in te 
schrijven voor de 
noodopvang, zodat wij ons 
voldoende kunnen 
organiseren.

Inschrijven voor noodopvang!

Vul ten laatste donderdag het digitale 
formulier in voor de week erna.
U krijgt deze via mail. 

Gelieve deze in te vullen.  Wij moeten ons 
kunnen organiseren. Het aantal 
inschrijvingen bepaalt de praktische 
organisatie van onze noodopvang. 

Laatste richtlijnen

• Ochtendopvang op de grote speelplaats tot 8u15, zowel voor 
kleuters als lagere schoolkinderen.

• Het rapport wordt na de paasvakantie meegegeven.
• Gelieve er als ouder op toe te zien dat uw kind de aangeboden 

taakjes ook uitvoert. Constante herhaling en inoefenen is heel 
belangrijk.

• Reminder: geen warme maaltijden & geen busvervoer!



Zorg voor elkaar en denk hieraan!

• Volg het voorstel van de bijgevoegde dagplanning.
• Laat uw kind dagelijks 20 minuten listen (= lezen).
• Laat uw kind dagelijks iets schrijven over het dagverloop. Wie 

wil mag dit doorsturen naar de leerkracht. 

Hoe houdt mijn kind voeling met de klas?

Vanaf morgen zullen de leerkrachten van het lager onderwijs 
taken voorzien en u hierover informeren via mail.

Dit zal herhalingsleerstof zijn en geen nieuwe leerstof.

Aanwezige kinderen zullen deze taken op school uitvoeren.

Taken

Bedankt om allen zo 
massaal de richtlijnen 
vanuit de overheid op 

te volgen.

Samen staan we sterk!


