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Corona
Het was erg stil in de kleuterschool vandaag. Met vier klassen in quarantaine
(2K1, 4K1, 4K2 en 5K2) bleven er slechts drie klasjes en vier leerkrachten
over… Gelukkig kunnen maandag al twee klassen terug open en zien we
woensdag alle andere snoetjes terug verschijnen. We duimen dat er intussen
niet te veel besmettingen bijkomen en dat het coronabeest de weg naar de
lagere school niet meer kan terugvinden.

Foto’s op de website
Sinds kort kan je een kijkje gaan nemen op de website bij de fotoreportages die
verschenen in de verschillende klassen. U hebt hier geen inloggegevens meer
voor nodig.

Lagere school

Online lessen
De leerkrachten in onze lagere school zijn heel sterk in ‘multitasken’ de laatste
tijd. Terwijl ze lesgeven aan de klasgroep, laten ze de leerlingen thuis een
aantal lessen meevolgen. Ze doen dit voor kinderen in quarantaine of besmette
leerlingen die thuis moeten blijven. We hoeven niet te vertellen dat deze
dubbele taak niet eenvoudig is… Vandaar dat we jullie begrip vragen als ze niet
alle aandacht kunnen geven aan de thuisblijvers, als de zichtbaarheid op het
bord niet ideaal is, als niet alle vragen meteen beantwoord kunnen worden,…
Alvast bedankt!

Kleuterschool

Carnaval
Op woensdag 23 februari vieren we carnaval. Om de toiletbezoekjes vlot te
laten verlopen willen wij alvast vragen om (vooral bij de jongste kleuters)
rekening te houden met gemakkelijke verkleedkledij. Wie handig is met naald
en draad kan bijvoorbeeld van een onesie een tweedelig pak maken.
Wapens, maskers, confetti of losse attributen laten we die dag liever thuis.
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Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Volgende week werken wij rond het thema ziek zijn. Jules heeft overal rode
vlekjes, wat zou dat kunnen zijn. We bellen de dokter en kijken wat er allemaal
in de dokterstas zit. We spelen een spel met ons draairad, experimenteren met
spuitjes, ...
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Normaal hadden wij voor volgende week het thema boekjes voorzien met een
voorleesmoment in de bib. Door corona is dit spijtig genoeg nog niet mogelijk.
Daarom verschuiven we dit thema naar een latere datum en wordt het
volgende week het thema zintuigen.
Zien, horen, ruiken, voelen en proeven… Elke dag zetten we een ander zintuig
in de picture. We gaan veel experimenteren en veel plezier beleven. Dat is de
hoofdzaak van dit thema. Schminken, muziek maken, schilderen met geurverf,
een blotevoetenpad in de klas, relaxatiemomentjes en misschien ook lekker
koken…
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
We werken deze week de activiteiten rond het ziekenhuis af en maken tijd voor
allerlei leuke oefeningen en spelletjes.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Volgende week maken onze kleuters kennis met de ruimte.
Spons en Slons, 2 ruimtewezens zijn op aarde beland omdat hun UFO
motorpech heeft.
Kunnen wij hen helpen?

Vergeet alle coronaperikelen even dit weekend en geniet van
elkaar!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

