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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 19 APRIL 2020 

 

Tip voor wie de nieuwsbrief leest via Gimme!  
Download deze brief voor de volledige versie! 

 
Welkom terug! 
We hopen dat jullie, ondanks de maatregelen en beperkingen, een fijne paasvakantie achter de rug hebben. 
Hopelijk mochten jullie mooie momenten beleven met de mensen om je heen… Wij hebben alvast genoten van 
het mooie weer! Bekijk zeker ons filmpje op Gimme of op onze Facebookpagina.  
 

We staan te popelen om jullie terug te zien, helaas moeten onze poorten voorlopig nog even gesloten blijven. 
Toch gaan we er vanaf maandag weer samen tegenaan. Zijn jullie klaar om er in te vliegen? 
 

 
 

Update coronavirus 
De Nationale Veiligheidsraad heeft afgelopen woensdag, op grond van advies van de wetenschappelijke 
experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 
mei. Deze verlenging is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet 
overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe 
de cijfers evolueren.  
 

Voor onze school betekent dit dat de lessen geschorst blijven. We blijven in noodopvang voorzien. Ondertussen 
krijgen onze leerlingen tot en met donderdag 30 april vanop afstand (nieuwe) leerstof aangeboden. Deze 
leerstof zal nadien herhaald worden in de klas. 
 
Weekplanningen 
De komende weken voorzien we een weekplanning voor onze leerlingen. We verwachten dat taken, die via 
deze weg gegeven worden, uitgevoerd worden door zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school. 
Een woordje uitleg bij de weekplanning…  

 Dit weekend ontvangen alle kinderen een weekplanning met taken voor de hele week via het 
klaskanaal op Gimme. Voor leerlingen van de lagere school zal er ook een bijhorende werkbundel (en 
correctiesleutel) gepost worden.  

 Per dag worden er taken, lessen en/of opdrachten voorzien. In de kleuterschool is er één taak per dag. 
In de lagere school voorzien we een opbouw doorheen de lagere school.  

 Op de versie van de lagere school vinden jullie per taak een aanduiding van de tijd. Dit is een indicatie 
voor de tijd dat kinderen gemiddeld bezig zijn met deze opdracht.  

 In de weekplanning verwijzen we naar instructiefilmpjes en/of taken op Bingel.  
 In de lagere school vragen we om aan te vinken wanneer een taak gemaakt werd. Dit kan zowel 

digitaal als op papier.  
 Per leerjaar (lagere school) zullen er een aantal werkbundels klaarliggen op school. Mocht je niet in de 

mogelijkheid zijn om deze af te drukken, aarzel dan niet om een bundel op te halen bij het secretariaat 
(tijdens de schooluren). We vragen jullie om buiten te wachten en rekening te houden met de 
maatregelen (afstand en hygiëne).  
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 Het is belangrijk om taken na te kijken. We voorzien daarom een aparte verbetersleutel. We doen 
hierbij een beroep op de verantwoordelijkheid van onze leerlingen. Het is uiteraard de bedoeling om 
eerst de oefeningen te maken en nadien pas na te kijken.  

 We vragen jullie om alle oefenbladen die gemaakt werden goed te bewaren.  
 Leerlingen die een aangepast programma volgen ontvangen via mail aangepast oefenmateriaal.  

 
De rol van ouders 
Het is zeker niet de bedoeling dat ouders de rol van leraar overnemen. Wel is het belangrijk om kinderen te 
helpen bij het plannen. Zorg voor structuur en rust. We hopen dat de weekplanning hiervoor een duidelijk en 
haalbaar werkinstrument is. Spreek af op welke momenten je kind voor school werkt. Op andere momenten is 
er tijd om te spelen, sporten,… Laat kinderen tussendoor voldoende bewegen en ontspannen. Bewaak de tijd 
die kinderen doorbrengen voor een scherm (televisie, laptop, tablet,…) en zorg voor een goede nachtrust. 
 

De belangrijkste taak van ouders is om kind(eren) te blijven stimuleren en motiveren. Geef ons zeker een 
seintje als het moeilijk loopt… We zijn er om jullie te helpen!  
 

Misschien ben je aan het werk, vang je je kind(eren) op én doe je het huishouden. We beseffen dat dat niet 
gemakkelijk is. Daarom willen we jullie bedanken om vol te houden. Leren is belangrijk. Toch staat gezondheid 
voorop. We proberen jullie zo goed mogelijk te begeleiden de komende weken.  
 
Personeel 
Normaal gezien zou juf Carmen vanaf maandag opnieuw vol enthousiasme voor de klas staan. Helaas strooien 
de maatregelen roet in het eten. Toch wensen we juf Carmen een fijne start toe.  
Juf Ellen blijft nog een tijdje bij ons en zal, indien de scholen terug open gaan, op woensdag juf Lief vervangen 
en op donderdag juf Carmen. Bij vragen of bedenkingen stuur je best een mailtje naar beide juffen.  
 

De afwezigheid van juf An van de Knorretjesklas werd verlengd tot einde schooljaar. Juf An kijkt ernaar uit om 
volgend schooljaar met nieuwe energie terug van start te kunnen gaan. In tussentijd wensen we haar de nodige 
rust toe. Juf Julie blijft de kleuters van de Knorretjesklas verder onder haar vleugels nemen.  
 

Meester Glenn moest tijdens de paasvakantie een kleine ingreep ondergaan. Hij zal de komende weken niet 
ingepland worden voor opvang op school maar blijft paraat staan mochten er vragen vanuit ouders en/of  
kinderen komen. We wensen hem een spoedig herstel toe.  
 
Aanbod bibliotheek Hoogstraten 
Wist je dat je in de bibliotheek van Hoogstraten 6 boeken per ontlener in een pakketje kan laten klaarleggen? 
Je kan de boeken daar heel gemakkelijk ophalen. Zeker interessant voor onze lezers die door hun 
boekenaanbod heen zijn… In de online catalogus kunnen jullie zelf op zoek gaan naar boeken per genre.  
 
Annulatie opendeurdagen 
De opendeurdag in de secundaire scholen in Hoogstraten op 10 mei 2020 werd geannuleerd. Op de websites 
van de scholen kunnen jullie meer informatie vinden betreffende de nieuwe momenten voor inschrijving.  
 
Tombola schoolfeest 
De tombolalootjes die reeds verkocht werden naar aanleiding van het schoolfeest blijven geldig voor onze 
editie van schooljaar 2020-2021. Van zodra onze school terug opengaat is het mogelijk om de lootjes terug 
binnen te brengen. Gooi de lootjes dus zeker niet in de prullenbak.  
 
Heb je vragen? 
Aarzel niet om de zorg- of klasleerkracht van uw kind(eren) te contacteren indien u vragen of bedenkingen 
heeft. Zoals steeds staan we paraat om de kinderen te begeleiden en ondersteunen waar mogelijk.  
We vragen om dit zoals steeds per mail te doen. Via deze weg kunnen ook telefonische afspraken ingepland 
worden. Alle mailadressen van onze leerkrachten zijn te vinden op onze website. 
 
Belangrijk! 
Blijf Gimme goed volgen. Via de klaskanalen komt alle informatie binnen. Mogelijke wijzigingen zullen ook via 
deze weg gecommuniceerd worden.  

https://hoogstraten.bibliotheek.be/nieuws/sluiting-bib-14-maart-3-mei
https://www.scharrel.be/samen-school-maken/scharrelteam/
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Wat als de kinderen het schooljaar verliezen?  
Wat als ze in plaats van wiskunde leren koken? 

Om kleren te naaien? Opruimen? 
Om een boomgaard te laten groeien in hun tuin? 

Als ze liedjes leren zingen voor hun grootouders of hun jongere broers en zussen?  
Als ze leren om voor je huisdieren te zorgen en ze te baden? 

Als ze hun verbeelding ontwikkelen en een schilderij schilderen?  
Als ze leren om verantwoordelijker te zijn en verbonden te zijn met het hele gezin in huis? 

Als wij ouders ze leren om goede mensen te zijn? 
Als je leert en weet dat samen en gezond zijn veel beter is dan het nieuwste modemobieltje te hebben? 

 
Misschien missen we dat, en als ze het leren, hebben we misschien geen jaar verloren,  

misschien hebben we een geweldige toekomst gewonnen. 
 

 
 

Blijf goed voor jezelf en elkaar zorgen…  
Tot binnenkort!  

 

 
 

 


