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Beste ouders, 

Update Corona maatregelen 

De Nationale Veiligheidsraad heeft opnieuw verstrengde maatregelen in de strijd tegen het 

coronavirus aangekondigd.  

Dit betekent:  

 Als school blijven we jullie dagelijks updaten via mail, facebookpagina en website.  

Het doet ons deugd om jullie zo creatief aan de slag te zien via de foto’s op onze 

facebookpagina Lentel Anders.  

 De leerkrachten voorzien van op afstand werk voor de kinderen. Mocht iemand nog geen 

mail of link naar de klaspagina ontvangen hebben, wil dit zeker laten weten via 

katrien.ingelbeen@arkorum.be. 

 Als school nemen we onze verantwoordelijkheid, maar we zijn tegelijk bezorgd rond de 

gezondheid van zowel kinderen als onze collega’s. 

 Ouders die thuis zijn, thuis werken, telewerk doen, moeten hun kinderen thuis opvangen. 

 Aan de scholen wordt gevraagd om NOODopvang te voorzien voor gezonde leerlingen: 

de kinderen waarvan beide ouders werken in een cruciale sector zoals de zorg, veiligheid 

of distributie. 

 NOOD opvang moet vanaf vandaag opnieuw aangevraagd worden via mail op 

kristel.debusschere@arkorum.be, met vermelding van aantal kinderen, dagen, beginuur en 

einduur.  

 We vragen hierbij ook een ATTEST of BEVESTIGING van de WERKGEVER. Op die manier 

kunnen we onze opvang zo veilig mogelijk organiseren.  

 

We willen jullie ook nog meegeven dat ons telefoonnetwerk regelmatig niet werkt. We kregen 

hierrond volgende informatie:  

Er was gisteren een enorme belasting van het telefonienetwerk, zowel bij jullie provider als in het 

algemeen. 

Soms moest men meerdere malen proberen om binnen te geraken, soms idem om uit te bellen. 

De providers en alle diensten doen hun uiterste best om dit tot een minimum te beperken. 
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Tips rond invulling  

Donderdag 19 maart 2020 

Tip van de dag Deze maand is het nog steeds jeugdboekenmaand.  

Auteur Frank Daenen wil dit niet zo maar laten voorbijgaan, en 

post elke dag een voorleesverhaal op  

https://www.frankdaenen.com/online-jeugdboekenmaand/ 

Buiten activiteit Maak een mannetje met takjes, blaadjes, steentjes, schors… Kan je 

ook een hele familie maken?  

Binnen activiteit Op Youtube staan veel filmpjes van hoe je papieren vliegtuigjes 

vouwt. Daag je kind uit een vliegtuigje te vouwen dat van de ene 

kant van de kamer naar de andere kan vliegen. Welk vliegtuigje 

vliegt het best? 

Uitdaging alleen Geef je kind een oud tijdschrift, een schaar en een plakstift. 

Opdracht: maak een gek gezicht of een gek mens. De ogen van de 

één, de mond van de ander. Lekker knippen en plakken! 

Uitdaging 

samen 

Maak met een tablet 10 foto’s door jullie hele huis en daag je kind 

uit de plekken van die foto’s op te zoeken. Kan je kind precies 

dezelfde foto’s maken? 

Digitale tip Voor kleuters:  

- bewegen met Biba en Loeba! 

https://www.ketnet.be/kijken/biba-loeba 

- Voor zowel kleuters als lagere afdeling: smartgames online 

          https://www.smartgameslive.com/nl/welcome  
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