Gent, 17 april 2020

Beste ouders,
De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 15 april beslist dat de genomen
maatregelen van kracht blijven tot en met zondag 3 mei. De lessen blijven dus geschorst.
We hernemen vanaf maandag 20 april de organisatie van noodopvang op onze school.
De opvang is er voor drie groepen gezonde kinderen:
- Kinderen van ouders in een cruciale sector ( zorg, onderwijs, de veiligheid,
voedingsindustrie, distributie… omdat zij niet de mogelijkheid hebben om thuis te
werken)
- Sociaal of medisch kwetsbare kinderen
- Kinderen met een moeilijke thuissituatie
We vragen dat je, als je beroep wil doen op deze opvang, de school verwittigt.
Dit kan steeds op het nummer 09/233 78 64 - 0497/035034 of via mail naar
basisschool@demozaiek.be
Er wordt geen opvang voorzien op vrijdag, 1 mei 2020.
Informatie over het thuiswerk:
Eerst en vooral, we missen jullie.
We vinden dat jullie als ouders ongelooflijk jullie best doen om jullie kinderen doorheen
deze vreemde schooltijden te loodsen. Bij alle leerkrachten en bij het hele team is daar veel
waardering en dankbaarheid voor!
Wat leert je kind na de paasvakantie?
Je kind krijgt dan o.a. ook nieuwe leerstof om thuis of in de opvang te leren. Dit in ‘hapklare’
en overzichtelijke stukjes.
De nieuwe leerstof zal zeker, als de school terug open is, door de juf of meester herhaald
worden.
Hoelang werkt je kind thuis voor school?
Dat hangt af van hoe oud je kind is en wat haalbaar is voor jullie als gezin.
De leerkrachten bieden de leerstof en oefeningen aan maar houden ook rekening met ieder
z’n situatie. Wij gaan goed na welke leerstof wordt aangeboden en welke niet. De juffen en
meester blijven ook steeds bereikbaar.
Zij nemen binnenkort zelf contact op met jullie of jullie kind. Zij geven dan mee hoe de
lessen en de leerstof / spelmateriaal (kleuters) met jullie gedeeld zal worden. Ze spreken ook
met jullie af hoe en op welke momenten er feedback komt over de gemaakte oefeningen.

Hoe kan jij je kind helpen bij het thuiswerk?
 Vraag of je kind de opdracht begrijpt. Kijk of het alleen kan verder werken. Blijf in de
buurt om eventuele vragen te beantwoorden, als dat lukt. Je hoeft niet zelf les te
geven.
 Bij de oudere kinderen: maak eventueel een planning voor vaste momenten voor
schoolwerk, als dit haalbaar is.
 Ervaart je kind moeilijkheden? Heb je zelf een bezorgdheid of een vraag? Of wil je
gewoon iets laten weten? We horen graag van jullie! Neem contact op met de juf of
meester of zorgcoördinator. Samen kunnen we oplossingen bespreken en we blijven
nabij. Ook de directie kan je steeds contacteren. We zijn er voor jullie!
Wat doet de school?
 De school bekijkt welke nieuwe leerstof je kind nodig heeft voor het volgende
schooljaar.
 De leerkracht helpt je als je vragen hebt.
 De leerkracht geeft jou en je kind feedback over de gemaakte oefeningen.
 Heeft je kind geen computer of tablet met internetverbinding ter beschikking? Laat
dit zeker weten aan de leerkracht of zorgcoördinator. Samen bekijken we dan de
mogelijkheden.
 De school laat het je weten als er andere maatregelen van de overheid zijn.
Bedankt!
Het is niet makkelijk. Werken, kinderen opvangen, helpen met het huiswerk, het huishouden
doen, ontspanningsmomenten inplannen…
We weten dat het niet gemakkelijk is. Daarom willen we jullie bedanken om tot nu vol te
houden. En willen we benadrukken dat we er zijn voor jullie bij de minste vraag. Contacteer
ons maar!
Leren is belangrijk maar de gezondheid nog veel belangrijker. We proberen jou en je kind zo
goed mogelijk te begeleiden de volgende weken.
We vinden het vooral heel belangrijk dat jullie als gezin doen wat haalbaar is en dat iedereen
zich daar blijvend goed bij voelt.
Meer informatie
Wil je nog wat meer weten over thuis nieuwe leerstof leren? Dat vind je op de website van
Onderwijs Vlaanderen.
We missen jullie heel erg en hopen jullie snel terug te zien, hou jullie goed!
Het team van De Mozaïek

