NIEUWBRIEF 28 MAART
Hallo allemaal,
We hopen dat jullie allemaal nog gezond en wel zijn…
En als je ziek gevallen bent, duimen we dat je goed en snel herstelt.
We hopen van ganser harte dat jullie, jullie kinderen, jullie familie & vrienden
elkaar ondanks de social distancing nabij kunnen zijn en kunnen steunen waar
nodig.
You’ll never walk alone
Hier wat info voor de komende tijd. We weten niet als de school na de
paasvakantie zal open gaan. We gaan ervan uit van niet en bereiden ons daar op
voor.

OPVANG WEEK VOOR DE PAASVAKANTIE
We organiseren op dezelfde manier de NOODopvang als de voorbije 2 weken.

op school van 8 u. tot 17 u.

in de Paddestoel van 17 u. tot 19 u. (hiervoor moet je rechtstreeks bij hen inschrijven).
We willen jullie oprecht bedanken omdat jullie de opvang enkel gebruiken waarvoor het dient. Zo
vermijden we inderdaad contacten die niet nodig zijn.
Daar het nu altijd over dezelfde gezinnen gaat, hoef je niet meer in te schrijven. We zien wel
wanneer jullie komen. Maakte je echter nog geen gebruik van deze opvang, dan moet je me wel
eerst mailen anne.dierickx@baslos.be

OPVANG TIJDENS DE PAASVAKANTIE
Dit gebeurt in Kakelbont, Oude Kerkstraat. De leerlingen van onze school blijven er samen en
afzonderlijk.
Hieromtrent kreeg je al een brief. Voor deze opvang ontvang je maandag de link om in te schrijven

OPVANG NA DE PAASVAKANTIE
Dit gebeurt dan weer op school (+ de Paddenstoel) op dezelfde manier als voor de paasvakantie.

OPDRACHTEN EN CONTACT MET DE KINDEREN


Voor de paasvakantie:
Elke leerkracht ging zelf op zoek naar een manier om met zijn/haar kinderen in contact te
staan of om taken, opdrachten door te geven. Uiteraard is er, binnen het team, ook
onderling veel overleg. We hebben veel van elkaar geleerd.



Tijdens de paasvakantie
Er komen geen mails met nieuwe taken voor de kinderen.



Na de paasvakantie
We kwamen terecht ‘in de grootste en snelste onderwijsrevolutie die er ooit is geweest’. Na
de paasvakantie zullen we ook nieuwe leerstof digitaal aanbieden.
We maken nu, in (digitaal) overleg, de pakketten klaar. We werken aan een zekere
eenvormigheid zodat ook ouders met meerdere kinderen het bos door de bomen nog
zouden zien.
Op het einde van de paasvakantie zal iedereen de nodige informatie ontvangen.

WAT HEB JE NODIG
De kinderen van het lager zullen een chromebook of laptop (of iPad) met webcam/microfoon nodig
hebben.


Voor kinderen voor wie het onmogelijk is om thuis op de computer te werken, stellen we
een chromebook of iPad ter beschikking. Dit kan door die, met een korte motivering, aan
te vragen via info@baslos.be
Uiteraard is het aantal beperkt … We bekijken wat mogelijk is.



De stad (e.a.) beloofde om ook gratis internetcodes ter beschikking te stellen voor wie niet
over internet thuis beschikt. Ook daarvoor
daarv
neem je best contact op via info@baslos.be. We
zoeken dit dan voor jullie uit.

WOON- EN ZORGCENTRUM
Een oproep van onze buren… Warm aanbevolen.

INFODAG VERPLAATST
Ken je mensen die graag info over onze school willen of een kindje willen inschrijven? Ze kunnen
via mail contact opnemen anne.dierickx@baslos.be

