
Beste ouders, 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk, huishouden 

en opvang is vaak uitdagend. Dikke duim  om vol te houden deze moeilijke periode! 

Zoals verwacht was, heeft de nationale veiligheidsraad beslist om de maatregelen te verlengen tot 3 

mei. 

We schakelen als kleuterschool terug over naar doenbare en haalbare opdrachten. 

De school zorgt vanaf maandag 20 april 2020 weer voor de opvang van gezonde kinderen van ouders 

die buitenhuis werken. 

Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind en van jou als ouder staat voorop. Samen 

met de school kan jij je kind ook de komende periode goed omringen en begeleiden, zodat het 

ondanks alles kan blijven leren en groeien. Leg daarbij de lat niet té hoog voor je kind en voor jezelf, 

wees mild en realistisch. Bedenk ook dat jullie kinderen ontzettend veel leren door veel samen te 

zijn , door samen te spelen en te praten, door zich te leren vervelen, door tijd te hebben om na te 

denken, door te helpen met koken, in de zandbak te spelen, de tafel te dekken en nog zoveel meer. 

We blijven berichtjes posten op GIMME om samen met je kind te doen en opdrachtjes die de 

kinderen alleen kunnen doen. De berichtjes hebben alle dagen een vaste opbouw. Dit per 

leeftijdsgroep, waarbij voor de oudste kleuters activiteiten voorkomen naar beginnend rekenen, 

lezen en schrijven.  

Als jullie ervaren dat jullie kind problemen heeft met de opdrachten of dat jullie vragen hebben 

hierover stuur dan een bericht (mail) naar de juf of directie. In dialoog bekijken ze samen wat eraan 

kan worden gedaan. 

Wij staan altijd open voor suggesties en feedback. Neem contact op met de school als je met vragen 

of problemen zit en geef zelf ook feedback over hoe jouw kind het doet. En blijf zeker  foto’s te 

sturen naar kleuterschool@dezandkorrel.be .  

Vriendelijke groeten , 

Marleen Gijbels 

Directie Kleuterschool  


