
       Wuustwezel, 17 april 2020 
 
 
Beste ouders, 
 
 
Ook na de paasvakantie kunnen de scholen niet heropenen. We hebben de afgelopen dagen niet 
stilgezeten en hebben het nodige gedaan om ons voor te bereiden.  
 
Wat de opvang van de kinderen van ouders die een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 
voedingsnijverheid, distributie) uitoefenen betreft, verandert er niets. Zij kunnen, net zoals de 
voorbije weken, op school worden opgevangen. Wel vragen we nadrukkelijk om vooraf aan te geven 
wanneer uw kind komt, zodat wij de nodige voorbereidingen kunnen treffen. Ook de voor -en 
naschoolse opvang Ferm (Stekelbees) blijft zich op dezelfde wijze organiseren. 
 
Anders dan voor de vakantie zullen we voor de leerlingen van de lagere school nu wel nieuwe leerstof 
aanbieden. We zijn hierin selectief en trachten er steeds voor te zorgen dat de leerlingen zelfstandig 
aan het werk kunnen. We bieden ook een aanbod op maat, dat wil zeggen dat niet iedereen hetzelfde 
krijgt. Als richtlijn stellen we voorop dat leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar ongeveer één uur 
per dag aan hun taken zullen moeten werken. Leerlingen van drie en vier anderhalf uur. De leerlingen 
van vijf en zes twee uur. Dat zou moeten volstaan.  
De aangeboden leerstof zal later in de klas herhaald worden. 
 
Wekelijks krijgen jullie via mail een planning aangereikt van de leerkracht. Omdat hierbij ook hand -en 
werkboeken nodig zijn die nog in de klas liggen, vragen wij jullie om deze maandag 20 april te komen 
ophalen door één persoon per gezin tussen 9 uur en 15 uur. We zullen dit trachten te organiseren 
met optimale aandacht voor de regels van social distancing. Als het mogelijk is om af te spreken met 
anderen en om bijvoorbeeld voor iemand anders de boeken in de brievenbus te bezorgen, dan 
kunnen we dat natuurlijk alleen maar aanmoedigen. Lukt het niet om die dag de boeken te komen 
afhalen, geef je even een seintje aan de klasleerkracht. Afgewerkte werkboekjes van de periode voor 
de paasvakantie mogen ook worden afgegeven.  
 
Wekelijks verwachten we ook van alle ouders een bericht aan de klasleerkracht waarin feedback 
gegeven wordt. Op deze manier kunnen we het aanbod voor de volgende week zo goed mogelijk 
afstemmen op uw kind. Denk daarvoor aan vragen als:  

- Lukt het uw kind om zelfstandig aan de slag te gaan? Heb je als ouder veel moeten helpen? 
- Begrijpt uw kind alle oefeningen? Alle leerstof? 
- Hoe lang is uw kind dagelijks bezig geweest met het schoolwerk? 

 
Ook voor de kleuters blijven we een aanbod voorzien. Dit zal, net zoals de voorbije weken, worden 
aangereikt via mail, Facebook, een briefje in de bus,... Ook onze leerkrachten van de kleuterschool 
vinden het fijn om te horen hoe het met je kind gaat. Lukken de opdrachten? Hebben ze er iets aan 
gehad? Doen ze het graag? Hoe gaat het met hen en met jullie? Een berichtje, een briefje of een 
mailtje doet hen veel plezier! 



 
 
 
Op de Facebookpagina en de website van de school blijven we berichtjes, filmpjes, ideetjes,… posten 
om jullie te inspireren. Kijk zeker eens op: 
https://www.facebook.com/TriangelWuustwezel/ en www.vbstriangel.be/school/links.  
 
Belangrijk is dat je kind zich goed kan voelen en dat het met vragen bij iemand terecht kan. Ook voor 
hen zijn het verwarrende tijden en dat kan ook voor hen zorgen met zich meebrengen. Laat hen dus 
zo veel mogelijk onbezorgd spelen, leren en ontdekken. Laat hen mee het eten bereiden als dat 
mogelijk is, in de tuin werken, helpen in het huishouden,… Dat zijn ervaringen die ze meedragen voor 
het leven. Hopelijk lukt het om in deze moeilijke tijden ook mooie herinneringen te maken samen! 
 
Warme groet, 
Meester Roel 
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