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Beste ouders,
De eerste lesloze dag zit er op. Het schoolteam heeft de hele dag hard gewerkt om voorbereidingen voor de
rest van de week te treffen. Hopelijk startte het thuis even vlot?
Vanaf morgen, dinsdag, kunnen de kinderen thuis en op school de eerste opdrachten uitvoeren. Alle
opdrachten staan op de tijdelijke website https://sites.google.com/basisschool-elversele.be/corona . Deze
link staat ook op de normale schoolwebsite.

Het werken via deze digitale media zal, zeker bij jongere kinderen, nog wat begeleiding vragen van ouders,
grotere broer of zus. We gaan deze tijden moeten aangrijpen om onze kinderen op een correcte manier met
digitale media te laten omgaan.
Onze kleuterjuffen plaatsen ook elke dag, vrijblijvend, enkele opdrachtjes op de tijdelijke website voor de
kleuters.
Voor de lagere school hebben deze taken wel eerder een verplichtend karakter, omdat we onze leerlingen
niet in ‘vakantiemodus’ willen laten gaan tot de paasvakantie. We zorgen, waar het kan, voor
instructiefilmpjes om uitleg te geven, maar rekenen hier ook op u, als ouder.
Vele leerkrachten maken gebruik van Bingel (https://www.bingel.be) bij hun dagtaken. De kinderen hebben
hiervoor reeds inloggegevens sinds begin dit schooljaar. We hebben vandaag echter wel gemerkt dat Bingel
regelmatig vastloopt, omwille van de grote toevloed van scholen die hier tegelijkertijd gebruik van maken.
Men is hiervan op de hoogte en stelt alles in het werk om deze technische problemen zo snel mogelijk op te
lossen.
Misschien krijgt uw kind ook een taak op Kweetet (https://www.kweetet.be/). Dit is nieuw voor onze
leerlingen. We zorgden ervoor dat de inloggegevens dezelfde zijn als Bingel. Enkel de schoolcode is
verschillend, nl. 2836.
De komende dagen zullen we ook verbetersleutels plaatsen op de tijdelijke website voor de reeds gemaakte
taken. We rekenen ook hierbij op u, als ouder, om samen met uw kinderen te controleren. Alvast dank voor
een fijne samenwerking!
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U zal merken dat we bij elke klas een beweegopdracht plaatsten op de tijdelijke website. Deze opdracht is
vrijblijvend, maar mocht uw kind deze opdracht uitvoeren, zou het fijn zijn mocht u een foto en/of filmpje
doorsturen naar meester Pascal (ict@basisschool-elversele.be) en de klasleerkracht (de mailadressen staan
vermeld op de tijdelijke klaspagina’s). Deze worden dan ook gepubliceerd op de tijdelijke website, zodat onze
kleuters en leerlingen elkaar ook af en toe kunnen ‘zien’!
Hebt u nog vragen?
Heeft uw kind niet de mogelijkheid om sterk te werken met digitale middelen?
Contacteer directeur Veerle (directie@basisschool-elversele.be) en/of meester Pascal (zorgco@basisschoolelversele.be) en we bekijken samen of we een oplossing vinden.

Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam

Katholieke Scholen Temse-Scheldekant VZW
Ondernemingsnummer: 420 851 920
www.ksts.be

Zetel: Akkerstraat 28, 9140 Temse
RPR: Gent, afd. Dendermonde
info@ksts.be

