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 Turnhout, 16 april ‘20 
 

Beste ouder(s), 

 

 

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een zonnige paasvakantie. 

 

Het einde van deze vakantie is nu in zicht. Het laatste trimester begint. 

 

De organisatie ervan zal ongewoon zijn. Voor de goede verstandhouding, vraagt dit een woordje 

uitleg. Het is een hele brief geworden. Toch is het belangrijk dat u hem leest. 

 

 

Wellicht heeft u ook de nieuwe regelgeving van de Veiligheidsraad vernomen. Ook op onze school 

zullen de lessen tot en met 3 mei geschorst worden. 

 

De noodopvang vanaf maandag 20 april tot en met 3 mei blijft behouden. Dit betekent dat kinderen 

van ouders met een essentieel beroep, die thuis niet kunnen opgevangen worden, op school in de 

noodopvang kunnen verblijven. 

 

 Het Ministerie van Onderwijs heeft ons wel opgedragen om in de lagere school vanaf nu ook nieuwe 

leerstof aan te bieden. We hebben met een aantal leerkrachten grondig overlegd over de manier 

waarop we dit willen aanpakken. De overheid heeft een aantal aanbevelingen gegeven.  

 

 

We kwamen tot volgend besluit :  

 

- Per leerjaar wordt er een planning voorzien welke opdrachten uw kind moet maken. 

- Deze planning ontvangt u via mail en staat ook op de klasblog. 

- Het tijdstip waarop deze opdrachten gemaakt worden , plan je best zelf binnen uw gezin in 

omdat mogelijk de computer thuis gedeeld moet worden. 

- De opdrachten kunnen digitaal gemaakt worden, via werkbundels of in hun werkboeken. 

- We proberen via filmpjes, powerpoints, stappenplannen, … de nieuwe leerstof aan te bieden 

Dit zal voor allen een aanpassing vragen.  

- De werkbundels, werkboeken en handboeken kunnen maandag 20 april volgens een 

afhaalsysteem opgehaald worden op school. 

- Gelieve de school te betreden via de fietsenkoer en weer te verlaten via de speelplaats, zo 

kunnen we de regel van afstand houden (1,5 m) respecteren. 

- Indien je vragen hebt, mag je steeds de klasleerkracht contacteren via mail of bellen naar de 

school. 

 

Zoals eerder gezegd: bijzondere situaties vragen een bijzondere aanpak. Voor onze leerkrachten is dit 

nieuw, ook voor de ouders en de leerlingen. Het zal van alle partijen een extra inspanning vragen, wat 

niet vanzelfsprekend is. Ongetwijfeld biedt het ook nieuwe leerkansen.  

 

Veel succes en veel goede moed. 

 

 

 

 



Afspraken afhaalsysteem: 

- Per gezin verwachten we slechts 1 persoon. 

- Deze persoon komt best op het tijdstip van het oudste kind. 

- Deze persoon meldt zich aan via de fietsenkoer. 

- De boeken van de kinderen uit hetzelfde gezin worden verzameld. 

- Deze persoon verlaat de school via de speelplaats. 

- We vragen aan deze persoon om de veiligheidsvoorschriften te respecteren : afstand houden, 

zo weinig mogelijk deurknoppen, trapleuningen … aan te raken. 

 

Tijdstip om bundels, werkboeken en handboeken op te halen :  maandag 20 april 2020 

 

 

 

 

Indien het echt niet haalbaar is om tijdens uw voorziene uur langs te komen, gelieve telefonisch een 

afspraak te maken. 014/ 41 17 02 

 

 

In naam van alle leerkrachten 

 

 

Een vriendelijke groet 

 

 

Annemie Daemen 

 

Directeur 

 

 

[Adres bestemmeling] [datum]

 

 

Tijdstip Leerjaar 

10.00 -11.00 uur 6de leerjaar 

11.00-12.00 uur 5de leerjaar 

12.00-13.00 uur 4de leerjaar 

13.00-14.00 uur 
3de leerjaar 

14.00-15.00 uur 2de leerjaar 

15.00-16.00uur 1ste leerjaar 


