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19 maart 2020
Dag 4…
Hopelijk begint de routine er reeds een beetje in te zitten?
De leerkrachten werken alvast van thuis uit en komen in een beurtrol naar school om de opvang voor de
kinderen te organiseren bij wie de ouders moeten blijven werken. Ondertussen wordt de school grondig onder
handen genomen, zodat ze er spic en span uit ziet na de paasvakantie!
Inschrijvingen week 2
Zoals gisteren al aangekondigd kan je vanaf vanavond jouw kind opnieuw inschrijven voor de opvang op school
tijdens de tweede week. Zoals door de overheid voorgeschreven enkel voor kinderen die NIET ziek of verkouden
zijn en bij wie er geen andere oplossing mogelijk is dan hen naar school te laten komen (bvb. bij verzorgers,
personeel van distributiecentra, supermarkten…).
Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk tegen zaterdagmiddag 12 uur ingevuld te worden op de schoolwebsite
www.basisschool-elversele.be (klik op de afbeelding ‘inschrijving opvang op school’).
Opdrachten vrijdag 20 maart
De opdrachten voor morgen, vrijdag, staan ondertussen
https://sites.google.com/basisschool-elversele.be/corona

klaar

op

de

tijdelijke

website

Oplossing oefensite Frans
Gisteren meldden we al dat er een probleem was met de oefensite Frans. Vandaag kregen we van de uitgeverij
de raad om Internet Explorer (of Microsoft Edge) te gebruiken, omdat deze browser volledige
Flashondersteuning aanbiedt.
Voor andere taken kan je wel de browser van jouw keuze blijven gebruiken. Dit laatste wordt zelfs aanbevolen.
Willy Woord
Op de tijdelijke website vind je op de Homepage een filmpje met vrijblijvende opdracht door ons
jaarthemafiguurtje Willy Woord terug. Bekijk je het samen met jouw kind? De opdracht is een aanrader voor
jong en oud.
Bodymap
Bewegen is gezond…en laat gezond zijn en blijven nu net de belangrijkste taak deze periode zijn. Daarom zorgen
we telkens voor verschillende beweegtips op onze tijdelijke website. Ook zorgen we in deze dagelijkse brief
voor enkele tips.
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Zondag zijn we er weer met nieuwe taken.
We wensen jullie allemaal een prettig weekend. Het wordt mooi weer, dus ravot maar lekker buiten! Doe dat
wel op een veilige afstand van elkaar.
En oh ja…wat hebben jullie de voorbije week al knap gewerkt zeg! Een dikke duim, beste jongens en meisjes…en
natuurlijk ook liefste ouders!

Een vriendelijk elleboogstootje vanop anderhalve meter afstand,
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

