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17 maart 2020
Geachte ouders,
Alle kinderen van de lagere school kregen vrijdag 13 maart een bundel mee voor de eerste
lesvrije week omwille van het corona virus.
Ik wil graag benadrukken dat het uitermate belangrijk is dat de kinderen aan het werk blijven
tijdens de lesvrije weken.
Wanneer we na de paasvakantie terug op school komen zullen we immers drie lesweken
achter staan op het schema. Indien de kinderen niet zullen oefenen zijn wij genoodzaakt om te
starten met een herhaling van twee weken om alle leerstof die vijf weken geleden aan bod
kwam terug boven te halen bij de kinderen. Want net zoals we merken na een vakantie
verliest elk kind een beetje van de reeds aangebrachte leerstof.
Na de paasvakantie willen wij onmiddellijk kunnen starten met de nieuwe leerstof zodat onze
kinderen geen achterstand hebben in juni ten opzichte van de vorige jaren.
Elke leerkracht is op dit moment aan de slag om het leerplan uit te pluizen en de lessen
zodanig te schikken dat alle leerstof tegen het einde van het schooljaar kan aan bod komen.
Mogen wij dus vragen om zeker alle bundels door de kinderen te laten maken en terug in te
dienen op school?
Hoe zullen wij dit organiseren?
• In de week van 16 maart – 20 maart maken de leerlingen de bundel die ze mochten
ontvangen op 13 maart. De leerlingen die deze dag afwezig waren hebben deze bundel
in de brievenbus ontvangen. Mocht u de bundel toch niet ontvangen hebben gelieve dit
telefonisch te laten weten.
• Van vrijdagmorgen 20 maart tot en met maandagavond 23 maart kan de bundel op
school worden ingediend. Waar? Naast de inkomdeur van de school aan de
rechterkant staat een grote box waar de bundels via een gleuf, zoals bij een
brievenbus, in kunnen worden gedeponeerd. Noteer op je bundel zeker je naam en
klas. Werkboeken moeten niet in de box. Hiervoor voorzien we een verbetersleutel
(zie verder).
• De box wordt meerder malen in de week leeg gemaakt. De leerkrachten zullen de
bundels nakijken, Op die manier weten ze waar de kinderen nog problemen bij
hadden.
• Via www.xnapda.be kan je onder “filmpjes” per klas instructiefilmpjes terugvinden.
De leerlingen kunnen deze ook raadplegen. Moeilijke lessen worden nog eens stap
voor stap uitgelegd.
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De oefeningen in de bundels zijn voor de leerlingen leerstof waar ze reeds op school
instructie over kregen. Deze oefeningen moeten ze zelfstandig kunnen oplossen. Er
wordt geen nieuwe leerstof meegegeven.
In de week van 23 maart – 27 maart maak je de tweede bundel.
Waar kan je deze vinden?
o Ga naar de website van de school: www.delettertuin-koekelare.be
o Op de startpagina staat een link “extra oefeningen voor thuis”. Klik op de
tekening. Je wordt nu doorverwezen naar een website waar je alle klassen kan
terugvinden.
o Klik op de klas van jouw kind.
o Binnen deze klas kan je de oefenbundel terugvinden. Je kan deze afdrukken.
Opgelet de pakketten zijn niet klein! Je kan ook pagina per pagina afdrukken.
o Voor de leerlingen die ook oefeningen maken in de werkboeken kan je de
verbetersleutel hier ook terugvinden van de afgelopen week. Je kan dus zelf
nagaan waar je fout zat.
o Voor de tweede week zal de bundel op vrijdag 20 maart beschikbaar staan.
o Je kan de tweede bundel indienen in de box van vrijdagmorgen 27 maart –
maandagavond 30 maart.
In de week van 30 maart – 3 april maak je de derde bundel.
Je kan deze op dezelfde manier terugvinden als de tweede bundel.
o Voor de derde week zal de bundel op vrijdag 27 maart beschikbaar staan.
o Je kan de derde bundel indienen na de paasvakantie bij je leerkracht.

Wij beschikken wellicht niet over alle actuele mailadressen van alle ouders. Hou onze website
steeds in de gaten. Af en toe zullen nieuwe berichten verschijnen. Doorsturen aan anderen
mag, zo bereiken we iedereen maximaal.
Wij beseffen dat deze manier niet de beste manier is om alles te kunnen regelen, maar gezien
de situatie proberen wij ons zo goed mogelijk uit de slag te trekken. Tot op vandaag hebben
we in België nog nooit een dergelijke crisis meegemaakt.
Wij hebben ons best gedaan om jullie van dag één maximaal te informeren.
Wij nemen op school extra maatregelen om de kans op besmetting zo laag mogelijk te
houden. Wij zijn dan ook blij dat de meeste ouders onze richtlijnen correct opvolgen.
Waarvoor onze welgemeende dank.
Zoals jullie konden zien werd onze school op vrijdag 13 maart en maandag 16 maart gevolgd
door een cameraploeg. Dit was voor het programma “Helden van hier – coronacrisis” dat
wellicht vanaf maandag 23 maart op VTM te zien zal zijn. Ze willen een realistisch beeld
neerzetten van de mensen die in tijden van de coronacrisis toch aan het werk moeten.
Met vriendelijke groeten
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Het voltallig team van Basisschool De Lettertuin
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