NIEUWSBRIEF 3 APRIL
Een antwoord op de vraag die je wellicht het meest bezig houdt, heb ik op dit moment helaas nog
niet: worden de coronamaatregelen verlengd of zwaait de schoolpoort op maandag 20 april gewoon
open? Ik hoop het laatste, maar vermoed het eerste.
Hieronder alvast ook al een scenario voor wat er na de paasvakantie gebeurt indien de
school gesloten blijft.

OPVANG TIJDENS DE PAASVAKANTIE





Tijdens de paasvakantie organiseert Kakelbont gratis noodopvang. De inschrijvingen voor
volgende week zijn al achter de rug. In de eerste week van de paasvakantie krijg je een
mail met de mogelijkheid om in te tekenen voor de tweede week van de paasvakantie.
Heb je onverwacht noodopvang nodig, dan kun je
o Het secretariaat van Kakelbont contacteren: secretariaat@ibokakelbont.net
of 050 388884
o Mij contacteren als je niemand kan bereiken bij Kakelbont
Is je kind ingeschreven in Kakelbont en het gaat toch niet? Dan moet je ook het
secretariaat verwittigen. Dankjewel.
Oprechte dank aan de collega’s die zich klaar houden om, indien nodig, te helpen in die
opvang.

TWEE SCENARIO’S VOOR NA DE VAKANTIE
1. DE SCHOLEN GAAN OPEN OP MAANDAG 20 APRIL
Joepie!!!
Een warme welkom terug. Elk met zijn/haar verhaal.
De leerstof die voor de vakantie thuis werd ingeoefend komt terug aan bod.

2. DE SCHOLEN GAAN NIET OPEN NA DE PAASVAKANTIE


Opvang: Er is noodopvang voorzien zoals voor de paasvakantie:
o voor- en naschools betalend in de Paddenstoel
o tijdens de schooluren (8 u. – 17 u.) gratis op school (door leerkrachten).
Intekenen daarvoor is niet nodig. De principes blijven dezelfde: kinderen die thuis
kunnen blijven, komen niet naar de opvang. De maatregelen kaderen in de bestrijding
van het coronavirus.
In de noodopvang kunnen kinderen in de voormiddag hun taken, opgelegd door de
leerkracht, afwerken.



Afstandsleren – digiklasjes
Het digitaal leren gaat verder. Er komt nu ook nieuwe leerstof aan bod. Deze nieuwe zaken
worden na de heropening van de scholen in klas herhaald en eventueel bijgeschaafd.
WAT
We willen een gemeenschappelijk systeem uitrollen:
o eenvormig voor alle klassen
o een gespreid en haalbaar aanbod voor de kinderen
o structuur brengen in het aanbod, over de verschillende klassen heen
o ouders en leerlingen niet overdonderen met mails, WhatsApps, … uit verschillende
klassen, met telkens andere verwachtingen
HOE
o Op de website, bij LINKS zal een knop staan SLOS_AFSTANDSLEREN.
De laatste vrijdag van de paasvakantie zal de LINK opengezet worden.
Op deze DRIVE heeft elke klas een map.
Elke vrijdagnamiddag zal daar het blad voor de komende week te zien zijn.
o Elke klas werkt in eenzelfde weeksjabloon: daarin staan per dag

Opdrachten, taken

o
ZORG
o
o

o
o
o


Vaak filmpjes waarop de leerstof of taak uitgelegd wordt
Het is de bedoeling de taken dag per dag aan te pakken. NIET om alles in een keer
te maken.
DIGIKLASJES: Wekelijks zullen er ook momenten zijn waar de leerkracht contact
maakt met de leerlingen die extra uitleg nodig hebben. Dit gebeurt via GOOGLE
MEET. Veel klassen hebben daar nu al mee geëxperimenteerd.
Kinderen die bepaalde taken van op het sjabloon niet moeten maken, krijgen die
info per mail van hun juf/meester
Onderaan het sjabloon staan ‘extra uitdagingen’. Kinderen kunnen dit vrijblijvend
maken. Bepaalde kinderen zullen dit echter moeten maken. Hun leerkracht zal hen
hiervan per mail verwittigen.
Kinderen die via mail of via het digiklasje niet gehoord werden, krijgen op vrijdag
een telefoontje
Heb je zorgen of heeft je kind zorgen? Mail dan zeker naar de leerkracht of naar de
zorgcoördinator axelle.vermeersch@baslos.be
Ook met het clb kun je altijd contact opnemen: lies.verlinde@vrijclbdehavens.be

CHROMEBOOK NODIG?
Voor dit afstandsleren moet je thuis een computer of chromebook hebben + internetaansluiting.
We zijn blij dat we enkele gezinnen, tot het einde van de coronacrisis, uit de nood kunnen helpen.
Zie vorige nieuwsbrief.
Voor info hierrond kun je terecht bij Stijn of Anne info@baslos.be

NIEUWE DATA VIERINGEN EMMAÜSPAROCHIE
De eerstecommunievieringen en vormselvieringen worden uitgesteld.
o De eerstecommunievierinen vinden plaats op zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020.
o De vormselvieringen op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020.
Over de voorbereiding volgt later meer nieuws. Meer info vind je op https://emmausparochie.be.

PAASEIEREN
De bestelde paaseieren kunnen vandaag nog afgehaald worden op school.
Wat overblijft bewaren we fris tot na de paasvakantie of tot wanneer de school weer open gaat.

ACTIE B-POST - FOTOKAARTEN
Zie mail van 30 maart: Coronaperiode in beeld.
Vandaag is de laatste dag!!!
https://radio2.be/artikels/verstuur-gratis-10-gepersonaliseerde-postkaarten-via-de-app-van-bpost
Stuur via de app van Bpost één van de 10 gratis postkaartjes met jullie zelfgemaakte topfoto naar
onze school en wij maken er een collage mee in de inkom. Wanneer we eindelijk terug naar
school mogen kunnen we met z'n allen terugblikken op deze periode.
De 9 overige gratis kaartjes kan je versturen naar vrienden, familie, klasgenoten... (of wie weet,
eentje naar het WZC, zie nieuwsbrief)
We zijn ervan overtuigd dat ze een glimlach op het gezicht van de ontvanger zullen toveren.
Geniet, ondanks alles, van een fijne paasvakantie!
Anne & team

