BETREFT : SCHOOLMAATREGELEN CORONA TOT AAN DE PAASVAKANTIE

Beste ouders,
Beste leerling,
De actualiteit heeft ervoor gezorgd dat we tijdelijk allemaal bewuster dienen om te gaan met de organisatie
van ons dagelijks leven. Als school en vooral als gemotiveerd team willen we er ook in deze uitzonderlijke
tijden zijn voor jullie als ouders en in het bijzonder voor onze leerlingen. Het gevoel van verbondenheid en
‘er zijn voor elkaar’ is net nu het allerbelangrijkste. Daarom is het niet alleen nodig te blijven inzetten op
leerwinst maar zeker ook te blijven inspelen op het welbevinden van onze leerlingen.
Samen met het leerkrachtenteam zijn we op zoek gegaan naar hoe we het best het ritme van elke dag kunnen
bestendigen tot aan de paasvakantie. We vinden het dan ook zeer belangrijk onze leerlingen te blijven
uitdagen door vaardigheden en leerinhouden te blijven inoefenen. Daarom willen we zowel voor de
kleuterschool als voor de lagere school onze aanpak verduidelijken en een aantal tips meegeven om het u als
ouder makkelijker te maken hiermee aan de slag te gaan.
We blijven u verder informeren via de gekende informatiekanalen:
•

de schoolwebsite: www.leopold3.eu

•

de Facebookpagina van de school: www.facebook.com/schoolLeopold3

•

ClassDojo voor de klassen die dit platform gebruiken.

Met vriendelijke groeten,
Het Leopold 3 schoolteam.

Voor de leerlingen van de kleuterschool:
Via https://www.speelbank.be/ vind je pedagogisch onderbouwde speelactiviteiten die werden uitgetest
en nagelezen door professionelen. Neem snel een kijkje. Op de website www.sclera.be vinden jullie
pictogrammen om samen met je kind een dagplanning op te bouwen.

Tip 1
Zoek leuke knutselideetjes op www.pinterest.com.

Tip 2
Kook of bak iets lekkers www.libelle-lekker.be

Tip 3
Zing samen de leukste kinderliedjes op https://youtu.be/W1lbOaWNpfw

Tip 4
Experimenteer met scheerschuim.

Tip 5
Maak een tekening voor de grootouders. Breng ze niet zelf , maar laat uw
kinderen deze via de post verdelen.

Tip 6
Speel oefeningen op de tablet www.tinytap.it, de bee-bot app of of neem eens een kijkje op
www.digikids.be.

Tip 7
Lees een prentenboek voor of bekijk een digitaal prentenboek www.wepboek.nl
Tip 8
Maak en speel een gezelschapsspel https://nl.pinterest.com/lauramelkebeke/spelletjes-om-zelf-te-maken/

Tip 9
Bij mooi weer ga dan de tuin in https://moeders.nu/spelletjes-om-buiten-te-spelen/

Tip 10
Speel verstoppertje in de tuin of in huis

Voor de leerlingen van de lagere school:
•

We zijn ons ervan bewust dat niet alle leerlingen toegang hebben tot digitale platformen. Daarom
hebben alle leerkrachten reeds vorige vrijdag werk ‘op papier’ meegeven (werkschriften of
werkbundels).

•

Daarnaast zullen er de komende 3 weken (dus tot en met 3 april) nieuwe taken klaargezet worden op
Bingel en dit telkens op maandag en donderdag in de loop van de dag. Per leerjaar hebben we rekening
gehouden met een haalbare werktijd volgens de leeftijd van uw kind. We verwachten dat deze taken
gemaakt worden door de leerlingen. De taken blijven beschikbaar tot het einde van de paasvakantie. De
resultaten van deze oefeningen tellen NIET mee voor het rapport.

•

Daarnaast zullen de leerkrachten via de gekende communicatiekanalen contact blijven houden met uw
kind zodat ook het sociaal-emotionele en het gevoel van verbondenheid de nodige aandacht krijgt.

•

Op vrijdag 3 april krijgt u zoals voorzien het lenterapport van uw zoon of dochter. Dit wordt u digitaal
bezorgd. U hoeft hiervoor dus NIET naar school te komen om dit af te halen. We wachten verder
ontwikkelingen af wat betreft het oudercontact dat gepland staat op donderdag 23 april. Hierover zullen
we ten gepasten tijde over informeren.

•

Enkele tips voor een nuttige tijdsbesteding:
Indien u over de tijd beschikt, willen we graag de nadruk leggen op beweging en buitenluchtactiviteiten:
een wandeling in het park of het bos, spelen in de tuin, een dansje verzinnen op een cool liedje, enz. Hou
hierbij uiteraard rekening met de geldende voorzorgsmaatregelen en vermijd contact met andere
(groepen) mensen.
Daarnaast geven we een lijstje van een aantal interessante websites:
o Bingel: www.bingel.be
o Kweetet: www.kweetet.be (de inloggegevens hiervoor ontvangt u later via de klasleerkracht)
o Yurls: www.yurls.net
o Pinterest: www.pinterest.com
o Xnapda: www.xnapda.be
o Kweetet: www.kweetet.be
o Online jeugdbeweging: via Facebook -> groups > De online jeugdbeweging
o Ketnet (Karrewiet): www.ketnet.be
o Computermeester: www.computermeester.be
o Technopolis (online experimenten en meer): www.technopolis.be
o Scratch (programmeren): www.scratch.mit.edu
o Schooltelevisie: www.schooltv.nl
o Online oefeningen: www.digitips.be

