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18 maart 2020
Dag 3 loopt ten einde…
Opnieuw heel veel fijne reacties, waarvoor dank.
Maar ook enkele technische problemen (zie hieronder)…
Opvang op school
Vanaf vandaag zijn de coronamaatregelen nog verstrengd. Dat vernamen jullie reeds via de media.
Voorlopig blijft voor de scholen alles hetzelfde.
Toch verkiezen wij er als school voor, uit zorg voor de leerkrachten, de meeste personeelsleden van thuis te
laten werken aan opdrachten die jullie kinderen in de toekomst ten goed zullen komen. Zij kregen taken die ze,
plichtsgetrouw als ze zijn, strikt opvolgen en aan de school bezorgen.
Elke dag zal er een heel kleine delegatie van het team aanwezig zijn op school om de noodopvang te garanderen
voor die mensen die echt geen andere keuze hebben dan hun kind naar school te sturen.
Dit is nog eens een warme oproep om je kind thuis te houden als je thuis kan werken. Denk aan hun gezondheid.
Wij kunnen hier geen gezondheidsgaranties geven. Je kan kinderen die samen werken en spelen onmogelijk
constant een meter uit elkaar houden en elkaar niet laten aanraken. We doen ons best, maar helaas.
Kan je thuis beter voor hun veiligheid zorgen ? Doe het dan !
We wachten, samen met jullie, af wat de toekomst ons brengt.
Hou het gezond !
Inschrijvingen opvang op school week 2
Morgenavond om 18 uur zetten we opnieuw de inschrijving open voor de noodopvang gedurende week 2. Hebt
u nood aan opvang voor uw zoon/dochter, dan kan u dit formulier invullen tot zaterdagmiddag 12 uur.
Morgen krijgt u de juiste link om in te schrijven.
Opdrachten donderdag 18 maart
De opdrachten voor morgen, donderdag, staan ondertussen
https://sites.google.com/basisschool-elversele.be/corona
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Thuiswerkende ouders vs. thuiswerkende kinderen
We beseffen dat de combinatie om thuis te werken voor uw dagjob in combinatie met kinderen in huis, die ook
nog taken krijgen niet altijd gemakkelijk is. Mocht een opdracht dus niet lukken vandaag, kan dit zeker ook nog
morgen of in het weekend aangevuld worden. Probeer er gewoon voor te zorgen dat uw zoon/dochter
voldoende structuur heeft.
Een hulpmiddel kan ons voorstel zijn dat we gisteren op de tijdelijke website deelden. Uiteraard is de
uurregeling afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Oefensite Frans
We kregen vandaag van verschillende ouders de melding dat de oefensite Frans die bij onze methode hoort
vastloopt bij het laden. Dit ligt vermoedelijk aan het programma Flash. Meester Pascal maakte een
instructiefilmpje en deelde dit via Gimme en op de tijdelijke website. Toch blijkt het probleem niet bij iedereen
opgelost. We namen contact op met de uitgeverij, maar wachten nog op antwoord.
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Bodymap
We zullen vanaf vandaag ook (bijna) dagelijks een bodymaptip geven om uw kinderen voldoende te doen
bewegen. We geven telkens eerst een tip voor de jongste kinderen, daarna eentje voor oudere kinderen. Via
deze oefeningen stimuleren we bepaalde verbindingen in de hersenen. Doe jij ook mee, mama of papa?

Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam
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