
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DERDE LEERJAAR – Juf Hanne & juf Tine 
 

OPVANG 
 

De scholen gaan nog niet open. We blijven de voorziene noodopvang wel verder zetten.  
Er is opvang vanaf 7.15 u tot 18.00 u en dit enkel in de kleuterschool. Dit betekent dat kinderen uit de lagere school ook                        
zullen opgevangen worden in de kleuterschool. Wenst u gebruik te maken van de noodopvang?  
Laat het ons weten via info@sintjanleuven.be of bel naar juf Inge/meester Sam. Vooraf inschrijven is verplicht. 

 

PRE-TEACHING VAN NIEUWE LEERSTOF 
 

Binnen het schoolteam hebben we een weloverwogen beslissing gemaakt welke nieuwe leerstof we dit schooljaar nog                
aanbieden. We hebben hierbij vooral gekeken naar welke leerstof de kinderen nodig hebben om naar het volgende leerjaar                  
te gaan. Deze leerstof zullen de leerlingen na de paasvakantie in eerste instantie op afstand verwerven. Daarna komt de                   
leraar erop terug in de klas, met als doel dan sneller tot de kern te komen én te differentiëren.  
We verwachten dat de kinderen maximum drie uur per dag aan schooltaken werken. Van jullie als ouder verwachten we                    
niet dat jullie ‘vervang-leerkrachten’ worden. Het is vooral belangrijk om als ouder je kind de context te geven om                   
zelfstandig en rustig aan deze taken te werken.  

 

WEEKPLANNING 
 

Elke week krijgen de kinderen een weekplanning waar je per dag een overzicht kan vinden van de                 
aangeboden leerstof en taken. Daarnaast wordt er ook vermeld hoe lang de kinderen aan deze taken                
moeten werken en wat er precies van hen verwacht wordt. Wanneer deze taken ingepland worden, zal                
ieder gezin zelf kunnen bepalen. De weekplanning is terug te vinden als bijlage bij deze e-mail.  

 

 

WERKBUNDEL 
 

Wij voorzien wekelijks een werkbundel voor de leerlingen. Hierin worden de opdrachten verzameld die gekoppeld zijn aan                 

het weekschema. Deze bundel is noodzakelijk om de schooltaken te maken. We verwachten dat iedereen deze bundel komt                  

afhalen.  

Op maandag 20/4 en op dinsdag 21/4 (tussen 9u en 16u) organiseren we afhaalmomenten voor de eerste werkbundel. 

Op vrijdag 24/4 en op maandag 27/4 (tussen 9u en 16u) organiseren we afhaalmomenten voor de tweede werkbundel.  

Lukt het niet om de bundel af te halen? Laat het ons weten en dan zoeken we mee naar een oplossing                     
(info@sintjanleuven.be). 
 

Werkwijze afhaalmomenten:  

● Je meldt je aan in de inkomhal van de kleuterschool.  Er wordt hier maar max. 1 persoon tegelijkertijd 

binnengelaten.  

● Een medewerker van de school legt de instructies voor het verder verloop van het afhaalmoment uit.  

Ten alle tijden wordt hierbij de social distancing gerespecteerd.  

● Na het afhaalmoment kan u de kleuterschool verlaten via de Peterseliegang.  

● Hieronder vindt u de verschillende stappen voor het afhalen van de werkbundel. 
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GOOGLE CLASSROOM 
 

Aanvullend op de werkbundels zullen wij gebruik maken van het online platform google classroom. Hierbinnen zullen wij 

alle nodige documenten, video’s, hulpmiddelen, verbetersleutels, weekplanningen,... verzamelen.  

BELANGRIJK! GA HIER DUS ZEKER ELKE DAG EEN KIJKJE NEMEN!! 
 

Hoe kan u inloggen op dit platform? 
1. Surf naar https://classroom.google.com/ 
2. Inloggen met persoonlijk e-mailadres (zie lijst in bijlage)  
3. Wachtwoord: voorlopig wachtwoord (zie lijst in bijlage) 
4. Vervolgens kiest u een persoonlijk wachtwoord 
5. Klikken op 3de leerjaar  
6. U bevindt zich nu op het digitale leerplatform van het derde leerjaar.  

 
Volgend stappenplan kan u ook helpen: https://youtu.be/o4LU4CmBqPM  

 

AFSPRAKEN 
 

● Iedereen komt de werkbundel afhalen tijdens de voorziene afhaalmomenten.  

● Aanvullend worden er in de google classroom de nodige documenten, video’s, hulpmiddelen, verbetersleutels, 

weekplanningen,... voorzien.  

● De classroom is dagelijks geopend van 8.30u tot 15.30u (de gewone schooluren). Tijdens deze uren zijn de 

leerkrachten bereikbaar voor de kinderen.  

● Je kan de leerkrachten bereiken via hun school e-mailadres, tussen 8.30u en 15.30u. Via deze weg kan je vragen 

stellen i.v.m. het werk van de kinderen. De juffen antwoorden zo snel mogelijk.  

Verbetersleutels kan u achteraan in de bundel vinden of op google classroom onder het onderwerp ‘schoolwerk’. 

De volledige verbetersleutel van de bundel kan u op classroom vinden.  

● Extra materialen die eventueel voor je kind nodig zijn (zoals woordenlijsten uit het loepje, onthoudkaders, filmpjes, …) 

vind je per dagtaak in de weekbundel. 

● Op donderdag doen we videogesprekken. Je vindt de planning, voor wanneer jouw kind verwacht wordt in google 

classroom.  

● We verwachten dat de kinderen maximum 3 uur per dag aan de schooltaken werken.  

● Van jullie als ouder verwachten we niet dat jullie ‘vervang-leerkrachten’ worden. Het is vooral belangrijk om je kind de 

context te geven om zelfstandig en rustig aan deze taken te werken.  

 

EXTRA NODEN? 
 

Door de huidige maatregelen zijn we nog meer dan voordien partners van elkaar. Contacteer dus zeker de school bij vragen,                    
twijfels, bezorgdheden of een nood aan extra ondersteuning. Ook de buurtwerking ‘t Lampeke en kinderwerking Fabota staan                 
mee paraat om te helpen waar nodig. Heb je specifieke vragen of noden (buurtmaaltijden aan huis, verzorgingsproducten,                 
speelgoed enz…) neem gerust contact op met Karin Nelissen. 
 
 

KLASLEERKRACHTEN 3DE LEERJAAR  Juf Hanne  hanne@sintjanleuven.be  
 Juf Tine   tine@sintjanleuven.be  

   

ZORGCOÖRDINATOR  Juf Zoë  zoe@sintjanleuven.be  
   

DIRECTIES  Juf Inge  inge@sintjanleuven.be of 0485/32 16 06 
 Meester Sam  sam@sintjanleuven.be of 0479/35 56 54 

   

FABOTA  Karin Nelissen  karin@lampeke.be of 0476/78 22 57 

 
Telefonisch zijn we elke voormiddag (van 9 uur tot 13 uur) van maandag tot vrijdag bereikbaar in de kleuterschool 

(016/20.57.42). 
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