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Nieuwsbrief maart 

Corona 

Update corona 

Voor het onderwijs besliste de Nationale Veiligheidsraad eerder al dat de lessen opgeschort zijn en dat 

de scholen opvang moeten voorzien tot de paasvakantie. Die maatregel blijft van kracht.  

We danken alle ouders om de maatregelen goed op te volgen en zoveel als mogelijk de kinderen thuis op 

te vangen. Zorg dragen voor jezelf is nu, meer dan ooit, zorg dragen voor een ander!  

 

Bij vragen blijven we bereikbaar via facebook, mail of telefoon. 

Contact: directie @sint-gregoriuscollege.be of 09 230 82 40 

De afgelopen week hebben de leerkrachten gewerkt aan opdrachten en activiteiten.  

Deze zijn vrijblijvend, maar worden aanbevolen. Er wordt geen nieuwe leerstof aangeboden.  

Herhaling is belangrijk zodat ook in deze periode de kinderen regelmatig zinvol aan het werk kunnen 

gaan.  

Samen met deze algemene nieuwsbrief ontvangen jullie een document per kleuterklas of leerjaar. Veel 

oefen– en speelplezier! 

Maakt jouw kind volgend schooljaar de stap naar het secundair onderwijs? Meld hem of haar aan via het 

online aanmeldingssysteem.   

23 maart - 22 april 2020:  aanmelden 1ste jaar secundair (1A en/of 1B)  

4 mei 2020: mail met aanmeldingsresultaat 

6 mei - 29 mei 2020: inschrijven 1ste jaar secundair (1A en/of 1B)  

https://meldjeaansecundair.gent.be/  

 

Ouders die moeilijkheden ervaren bij het aanmelden kunnen brugfiguur Véronique contacteren:  

0471 85 70 90 of brugfiguur@sint-gregoriuscollege.be 

Enkele ouders lieten al weten hulp te wensen. Indien zij het gegevensblad via de schoolbrievenbus indie-

nen, kan de brugfiguur aanmelden en stuurt zij een SMS ter bevestiging. 

Oefenmateriaal 

Meld je aan secundair 

https://meldjeaansecundair.gent.be/


 

 

Schoolbestuur: VZW Katholieke Scholen Regio Gent-Zuid Land van Rhode – Bergstraat 32A – 9820 Merelbeke ~ ondernemingsnummer: 416252536   

Opmaak: Véronique Van Damme en Mieke Clopterop 

Structuur: tips om de dag in te delen 

Structuur brengt rust voor ouder en kind. 

Hoe werken ouders samen met hun kind aan structuur? 

• Denk samen na over jullie dagindeling: wat staat er vandaag op het programma en wanneer? 

• Spreek af wat jullie samen doen, en wat alleen. 

• Pas indien mogelijk de dagindeling van de school toe en plan de dag in 7 blokken: voormiddag 

deel 1, voormiddag pauze, voormiddag deel 2, middag, namiddag deel 1, namiddag pauze, namid-

dag deel 2. Plan activiteiten zoals eten, spelen, taken maken, speeltijd, schermtijd, lezen … in. 

• Krijgt jouw kind schooltaken waarbij het hulp nodig heeft? Organiseer wat haalbaar is. Niet het 

aantal uren is in deze uitzonderlijke situatie het belangrijkst, wel regelmatig de leerstof herhalen. 

• Probeer elke dag dezelfde structuur aan te houden. Zo weet je kind wat er verwacht wordt en kan 

het beter wennen aan de nieuwe situatie thuis. 

• Kan je zelf je werk in blokken indelen? Stem jouw werktijd en de taken van je kind op elkaar 

af. Pauzeren kan samen, opnieuw aan de slag gaan ook. 

• Sta als ouder open voor feedback van je kind. Wat lukt, wat niet? Pas de dagindeling aan indien 

nodig. 

• Geef je kind een compliment wanneer het goed bezig is. Moedig het extra aan wanneer het moei-

zaam gaat. 

• Wees mild. Verwacht als ouder geen perfectie. Er zullen altijd dingen zijn die moeilijker lopen. 

De structuurkaarten van klasse.be (zie bijlage) kunnen helpen om de dag in te delen.  
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Musical 16 mei 2020 

Gezien de onzekere periode zijn we genoodzaakt om de musical van zaterdag 16 mei af te gelasten. 

Indien alles terug normaal is op 16 mei, zal het schoolfeest doorgaan en zullen de leerlingen van de        

lagere school wel de kans krijgen om, op een andere manier dan onder de vorm van een musical, te 

schitteren op het podium.  

Wij wachten de verdere berichtgeving af en hopen alsnog om tijdens het schoolfeest een heerlijke        

barbecue en enkele fijne alternatieve activiteiten te organiseren.  

 

Lees je graag een vertaling? 

Klik hier voor: 

 

 Frans 

 Engels 

 Turks 

 Bulgaars 

 Arabisch 

 Russisch 

 Spaans 

 Roemeens 

 Pools 

Hoe kan je besmetting voorkomen? 

https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Frans.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Engels.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Turks.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Bulgaars.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Arabisch_2.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Russisch.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Spaans.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Roemeens.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Affiche-Corona-HoeBesmettingVoorkomen-Nederlands-Pools.pdf
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