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Beste ouders,
Update Corona maatregelen
De NOODopvang ging vandaag van start.
Voor de regeling rond de NOODopvang neem je contact op met
kristel.debusschere@arkorum.be
Nog even herinneren:
-

ouders komen het schoolgebouw niet meer binnen, kinderen worden afgezet aan
de inkomhal van de opvang of aan de hekjes als ze buiten spelen.

-

alle kinderen die de school binnenkomen, gaan eerst hun handen wassen.

-

er worden geen warme maaltijden bezorgd, breng dus zeker je boterhammen
mee. We drinken zoals altijd water, dit hoef je niet mee te brengen.

Info rond huiswerk
Vandaag hebben de leerkrachten van de lagere afdeling afgesproken hoe ze hun
(b)engels kunnen bereiken in de komende periode.
-

Als ouder ontvangen jullie een mail met een link.

-

Klik op de link en je komt in de map van jouw klas.

-

Daarin vinden jullie de opdrachten voor deze week

-

Controleer deze map dagelijks

Heb je vragen? Contacteer ons zeker op 051/20 61 76 of katrien.ingelbeen@arkorum.be

Tips rond invulling
Ook wij zijn op zoek gegaan naar allerlei activiteiten die jullie kunnen
doen de komende weken. Om jullie niet te overspoelen, mailen we jullie
elke dag voorstellen door.
Deze plaatsen we ook op de facebookpagina van de school.
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Per dag mailen we zowel (zowel voor kleuters als voor de lagere afdeling) : de tip van de
dag, een binnenactiviteit, een buitenactiviteit, een klusje, iets dat kinderen alleen kunnen
doen, iets om met anderen samen te doen
Plaats op onze facebookpagina onder de dagpost een foto wat je die dag deed of een
reactie, op deze manier houden we ook contact!
Maandag 16 maart 2020
Tip van de dag

Dagstructuur brengt wat rust en overzicht. Dit kan je zelf uittekenen,
maar online vind je ook symbolen terug die je kan afprinten,
uitknippen en opplakken:
-

https://www.klasse.be/8412/structuurkaartjes-zelfstandigklaar-school/

-

https://jufbianca.nl/2020/03/hoe-geef-je-thuisonderwijs-aankleuters/

Buiten

Een goed moment om die fiets, step, go-cart eens te wassen!

activiteit
Binnen

Boetseren met zoutdeeg is altijd een toppertje!

activiteit

Recept: meng 2 bekers bloem (geen zelfrijzende!), 1 beker zout, 1
beker water, 1 eetlepel olie.

Uitdaging

Verzin een verhaal met knuffels, popjes, lego, playmobilmannetjes en

alleen

toon dit na het werk aan mama of papa

Uitdaging

Wie kan een parcours maken door het huis, waarbij je de grond niet

samen

mag raken? Leg kussens, stoelen, … in de vorm van een weg. De
vloer is lava!

Digitale tip

Hoe leg je het coronavirus uit aan kinderen?
 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/hoe-praat-je-metkinderen-over-het-nieuwe-coronavirus/
 YouTube video van Eline Claeys
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