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UPDATE CORONA MAATREGELEN 

Een pluim en dikke duim voor alle ouders! 
In deze coronatijden staan jullie dagelijks aan de zijde van je kinderen 
om hen te begeleiden bij hun schooltaken. We beseffen heel goed dat 
het niet eenvoudig is om structuur te bewaren, kinderen te blijven mo-
tiveren en aan het werk te houden.  
Maar het is belangrijk dat jullie, je kinderen ondersteunen want ze 
moeten blijven groeien, leren en vooruitgang boeken.  De ontwikkeling 
van je kind is belangrijk.  
Door nieuwe leerstof vanop afstand te leren blijft je kind mee én houdt 
het de geest scherp.   Pre-teaching is dus echt wel belangrijk en daarvoor moeten we de handen in elkaar slaan.  
 

Tips om thuisleren succesvol te maken: 
 

1. Stel als gezin een realistische dag– of weekplanning op: baken de schooltijd af en dan eindigt ook het leren.  

2. Als je kind moeilijk aan een taak kan blijven, werk dan met een timer, zandloper.  

3. Let op dat je kind een variatie van taken achter elkaar doet: eerst iets leren, dan iets opzoeken, moeilijkste 

taak eerst afwerken.  

4. Splits een grotere taak op in kleinere stukken, laat je kind beginnen met de belangrijkste dingen.  

5. Zorg dat je kind vaste pauzes neemt ( een 15 minuten) en dan geen schermen ( geen computer, smartphone) 

gebruikt maar iets leuks doet: iets lekkers eten, wat sporten, ... 

6. Vorm een team met de leerkrachten: mail hen, stel vragen , ze willen heel graag helpen. 

7. Wees mild voor je kind, de leerkracht en jezelf: neem tijd voor jezelf en blijf rustig bij het begeleiden van je  

kind. Als iets niet direct lukt, neem wat afstand, laat rusten en bekijk later nog eens. Bevraag de leerkracht 

als het moeilijk blijft.  

8. Beloon je kind als het een lastige taak heeft afgewerkt: iets kleins eten, fietsen, lezen, voetballen, bellen of 

chatten met vrienden, ... Bespreek vooraf de beloning, dat stimuleert.  

9. Reken op de veerkracht van je kind: leren op afstand vraagt aanpassing, kinderen leren dit wel.  

10. Bekijk deze pre-teaching als een kans: je kind leert mentaal hindernissen nemen, leert strategie bekenken. 

Momenteel blijft de fase van afstandsleren dus van kracht. Ook volgende weken verwachten we dat onze kinderen 

thuis aan de slag gaan.    

 

Alle leerinfo lees je op de betreffende website van de klas van uw kind en op het ouderplatform. Ook de 
Zoommomenten lopen verder en zorg dat je kind steeds aanwezig is om het digitaal lesmoment te volgen.    
 
Voor onze leerkrachten zijn het ook nieuwe leermomenten en vraagt het een hele omschakeling. Neem contact op 
met de leerkrachten, mocht u nog vragen hebben of problemen ondervinden. Blijf niet met problemen zitten, maar 
bespreek ze met de leerkracht. Ze willen je graag helpen! 
 
Hou het ouderplatform in het oog voor verdere info! 

HOU VOL SAMEN KOMEN WE ER WEL! 
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De maatregelen naar aanleiding van de strijd tegen Corona blijven nog gelden. We volgen de richtlijnen 
vanuit het ministerie op. 
 
Ons opzet is om op 15 mei de opstart te doen met het 1ste , 2de en 6de leerjaar.  De preventieadviseur 
moet ons preventiedossier en opstartdossier nog goedkeuren. We moeten voldoen aan heel strenge 
maatregelen en daarvoor moet nog heel wat georganiseerd worden.  
 
De kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar komen vanaf 15 mei terug naar school.  
1ste leerjaar: een belangrijk leerjaar waar heel wat basisleerstof wordt aangeleerd 
2de leerjaar: een jaar waarin heel wat automatisatie van wiskunde centraal staat 
6de leerjaar: belangrijk om een goede overgang te maken naar het secundair.  
 
We gaan klassen van  10 leerlingen samenstellen en dat wordt dan hun “contactbubbel” en daar blijven ze dan 
ook in.  
 

Zonder tegenbericht gaat de school open op:  
 
• vrijdag 15 mei:  proefdraaien met het 
1ste, 2de en 6de leerjaar 
 
• maandag 18 mei: 1ste, 2de en 6de 
leerjaar starten 
 
• dinsdag 19 mei:  

 1ste en 2de leerjaar 
 6de leerjaar voormiddag 
 

• woensdag 20 mei: 1ste, 2de en 6de 
leerjaar (deze pedagogische studiedag 
komt dus te vervallen o.w.v. maximalisatie 
van onderwijstijd) 
 

• van 25 mei tot en met 29 mei (werking 
van een volledige lesweek) 

 1ste en 2de leerjaar alle dagen 
uitgezonderd vrijdagnamiddag 

 6de leerjaar 4 voormiddagen en 
woensdag niet 

 
 
 
 
 

Daarnaast organiseren we de komende weken ook nog de opvang van kinderen waarvoor de ouders 
geen opvang kunnen regelen. We vragen wel om dan vooraf in te schrijven (zie bericht ouderplatform). 
 
WE HOPEN JULLIE SNEL TE MOGEN ONTMOETEN! 
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MUSICAL ROBIN HOOD 
 

Helaas kon onze musical op 12 en 13 maart niet 
doorgaan.  

Terugbetalen van de inkomtickets is voor ons helaas financieel niet 
haalbaar. 

Het zal ook dit jaar niet meer mogelijk zijn om voor een groter pu-
bliek nog iets te laten zien. We bekijken volgend jaar welke tege-
moetkoming we kunnen geven.  

 

We hebben de voorstellingen van groep A en B ge-
filmd en deze kan u downloaden via onze beveilig-
de Sharepoint. Er werden ook een heel deel foto’s 
gepost. 

 

Wij blijven aan de slag... in ons kot!  
Nog even volhouden en dan hopen we dat we met 
z’n allen weer veilig naar school kunnen! 
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Wij blijven aan de slag... in ons kot!  
Nog even volhouden en dan hopen we dat we met z’n allen weer 
veilig naar school kunnen! 
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JARIGEN  
APRIL 

FAMILIENIEUWS 
 
Mathis (GK) is op 6 april grote broer geworden van zusje Mila. We wensen de familie 
veel geluk samen! 
 
De overgrootmoeder van Liam (3A) is overleden. We wensen de familie veel sterkte! 



6  

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG  ZONDAG 

    1 
 

DAG VD  
ARBEID GEEN 

SCHOOL 

2 3 

4 
  
  

5 6 7 8 9 10 

11 12 13 
 

14 15 
 

Hervatting van de 
lessen op school 

L1+2+6 

16 17 

18 
 

L1+2+6  
les op school 

19 
 

L6 les voor-
middag 

 

L1+2 les ganse 
dag 

20 
 

Annulatie  
pedagogische  

studiedag 
 

Les L1+2+6 

21 
 

OH Hemelvaart 
Geen school 

22 
 

Brugdag  
OH Hemelvaart 

Geen school 

23 24 

25 
 

L1+2 les 
 

L6 voormiddag les 

26 
 

L1+2 les 
 

L6 voormiddag 
les 

27 
 

L1+2 les 
 
  

28 
L1+2 les 

L1 medisch  
onderzoek 

 

L6 voormiddag les 

29 
 

L1+2 les 
 

L6 voormiddag les 

30 31 
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K A L E N D E R  M E I  

BELANGRIJKE DATA 
 

• 1 juni  Pinkstermaandag, VRIJAF 
• 30 juni  School tot 11:55 u., start grote vakantie 
 

Wij hebben bericht gekregen dat het vormsel en eerste communie werden opgeschort.  
Eerste communie gaat door op zondag 6 september. Voor het vormsel is er nog geen datum bekend.  

ANNULATIE OPENDEUR, INFOAVOND en OPENKLASDAG 
 
De opendeurdag van zondag 26 april, de infoavond van 6 mei en de openklasdag van 17 mei zijn  
geannuleerd. We bekijken nog wat we eventueel op een later tijdstip kunnen organiseren.  
 
Je kan ondertussen alvast het filmpje een dag in de Groene Kikkerklas met juf Tinne en Jules bekijken. Ook voor kleuters van 
het 3e kleuterklasje die volgend jaar in het 1e leerjaar starten volgt snel nog meer info! 
 
Heeft u ondertussen nog vragen? Neem dan zeker contact op met de school! secretariaat@gbsdevlieger.be of 014/850067 
 

VERLENGING MAATREGELEN—OPSCHORTING LESSEN 
AFSTANDSONDERWIJS EN NOODOPVANG 

VERLENGING MAATREGELEN—OPSCHORTING LESSEN  
kleuters, L3+4+5 AFSTANDSONDERWIJS EN NOODOPVANG 

VERLENGING MAATREGELEN—OPSCHORTING LESSEN  
kleuters, L3+4+5 AFSTANDSONDERWIJS EN NOODOPVANG 

ALLE UITSTAPPEN INCL ZWEMMEN  
WERDEN GEANNULEERD TOT EINDE SCHOOLJAAR 


