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Nieuwsbrief  

Verlenging maatregelen  

Update corona 

Wat leert je kind na de paasvakantie?  

Vanaf maandag 20 april zullen de kinderen van de lagere school nieuwe leerstof aangeboden krijgen.                                           

Het schoolteam koos ervoor om dit (voorlopig) enkel te doen voor wiskunde, Nederlands en Frans.  

Zodra de scholen weer opengaan, wordt alles herhaald in de klas.  

Beste ouders,  

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van wat vakantiegevoel en van het mooie weer, maar bovenal hopen we dat jullie 

allen gezond zijn.  

Zoals jullie waarschijnlijk al hoorden in het nieuws, blijven de scholen nog gesloten tot en met zondag 3 mei.                       

Kinderen worden nog steeds zoveel mogelijk thuis opgevangen.  

De school blijft in opvang voorzien voor kinderen wiens ouders in een cruciale sector werken of kinderen uit kwetsbare    

gezinnen.  

Hoe leert je kind na de paasvakantie?  

Voor de kinderen van de kleuterschool blijven we werken op dezelfde manier zoals voor de paasvakantie: de leerkrachten 

voorzien werkbundeltjes/filmpjes/knutselideeën voor hun leerlingen.  

De kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar zullen werken met bundels die op vaste tijdstippen worden opgehaald 

aan de schoolpoort (zie verder). Het werk in de bundels wordt aangevuld met oefeningen op Bingel of andere digitale           

oefenplatformen.  

De kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar beschikken allemaal over een e-mailadres van de school. De leerkrachten 

contacteren hun leerlingen op dit e-mailadres. De leerkrachten spreken met de leerlingen af: 

  - wanneer de leerlingen nieuwe leerstof krijgen,  

  - wanneer de correctiesleutels beschikbaar zijn,  

  - wanneer de leerkracht beschikbaar zal zijn om vragen van de leerlingen te beantwoorden.  
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Hoe kan jij je kind helpen?  

Instappertjes  

Vraag of je kind alles begrijpt. Kijk of het alleen kan verder werken. Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. Je hoeft niet 

zelf les te geven. 

Help maximaal 2 uur per week mee met taken. 

Maak een plan met vaste momenten voor schoolwerk. Een voorbeeld: je kind werkt elke weekdag voor school van 10 uur tot 

12 uur, en van 14 uur tot ten laatste 16 uur. Op andere momenten mag je kind lezen, sporten, spelen, met vrienden chatten … 

Dat geeft je kind rust en structuur. 

Vindt je kind het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de leerkracht. Samen kunnen jullie een oplossing zoeken. 

Hoe lang werkt je kind thuis voor school?  

Kleuters: jonge kinderen leren al doende, al spelend, al bewegend en dit vaak onbewust. Ze leren de wereld kennen door 

met ouders en broers of zusjes allerlei activiteiten te doen. Wanneer je samen met je kleuter een activiteit uit het aanbod van 

de leerkracht doet, houd dan rekening met het feit dat kleuters zich niet lang kunnen concentreren, 15 tot 30 minuten per 

activiteit is meer dan voldoende.  

Eerste, tweede en derde leerjaar: 1 tot 2 uur per dag.  

Vierde, vijfde en zesde leerjaar: 3 tot maximaal 4 uur per dag  

Afhaalmomenten  

Normaal mochten we in de Alfons Biebuycklaan op maandag 20 april Ayoub, Elise en Maurice ontvangen in de peuterklas bij 

juf Kathleen. In de Henri Bouckaertstraat gingen Loes, Sara en Mikael van start bij juf Karin.  

Het is voor deze peuters nu nog even wachten op de eerste schooldag. Van zodra de school weer open mag, zullen we ze met 

open armen ontvangen. We kijken er naar uit om hen te leren kennen! 

De leerlingen van het vierde leerjaar kregen op vrijdag 13 maart hun werkboeken mee naar huis.  

Zij hoeven geen extra materiaal op te halen op school.  
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Bedankt! 

Misschien werk je, vang je je kind op én doe je het huishouden. We weten dat dat niet gemakkelijk is. Daarom willen we 

jou bedanken om tot nu vol te houden. 

Leren is belangrijk. Jouw gezondheid en die van je kind is nog belangrijker. Daarom zullen we jou en je kind zo goed       

mogelijk proberen te begeleiden de volgende weken.  

Ouders met vragen kunnen ook steeds terecht bij: 

• De klasleerkracht: voornaam.naam@sint-gregoriuscollege.be 

• juf Véronique, de brugfiguur: brugfiguur@sint-gregoriuscollege.be  0471/85 70 90 

• juf Evelien, de zorgcoördinator: zorg@sint-gregoriuscollege.be  

• Directeur Mieke: directie@sint-gregoriuscollege.be    0479/34 93 66 

Eerste communie - schoolfeest - zeeklas - schoolreizen 

• De kinderen van het eerste leerjaar die hun communie doen, zullen nog een jaartje moeten wachten.                             

Zij zullen volgend jaar, samen met de nieuwe eerste communicanten hun eerste communie doen op zondag 

2/05/2021.  

• Omdat we de veiligheidsmaatregelen i.v.m. corona niet kunnen garanderen, zal het schoolfeest dit schooljaar niet 

doorgaan.  

• De zeeklas wordt geannuleerd. We bekijken welke alternatieven mogelijk zijn.  


