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Beste ouder,

Namens het volledige schoolteam van ‘De Vogelzang’ wensen wij jullie te bedanken om , in het

belang van ieders gezondheid, tegemoet te komen aan onze oproep om enkel gebruik te maken van

de opvang in nood.

Dit is een zeer belangrijke stap om het virus in te perken!

Om deze niet evidente periode voor je kind te overbruggen, zullen de leerkrachten wekelijks via mail

een nieuwsbrief doorsturen met opdrachten (vb Kweetet), spelletjes en linken zodat de kinderen de

verbondenheid met de school blijven behouden. Deze brieven kan je ook terugvinden op onze

schoolwebsite.  Ouders die thuis niet kunnen printen kunnen in onze refter een bundeltje komen

ophalen.

Enkele voorbeelden van wat kan je aanbieden als ouder:

1. Surf (eventueel met je kind) naar de website: xnapda.be
 klik op “filmpjes”

 op het juiste leerjaar

 in de linkerkolom op “instructiefilmpjes”

 klik het juiste vak aan (bv. Nederlands = taal/rekenen/wereldoriëntatie = WO)

2. ook de VRT komt met extra educatieve programma’s : zie persbericht:

https://communicatie.vrt.be/coronacrisis-vrt-brengt-extra-programma-aanbod-voor-

onderwijs-en-ouderen

Tips in functie van de vertraging van de verspreiding van het virus:

1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.

2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen

met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).

3. Kinderen worden meestal niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel

heel makkelijk verspreiden. Dus wees alert voor de gekende symptomen  (hoesten,

koorts, kortademigheid).

4. Probeer plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen te vermijden. Blijf in mate van het

mogelijke thuis.

5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn en hou zeker voldoende afstand.

Alvast bedankt voor jullie positieve medewerking. We zijn er ons van bewust dat het ook voor jullie

een niet evidente periode is. We blijven met zijn allen positief en hopen met zoveel mogelijk mensen

van de ziekte gespaard te blijven.

Jullie kunnen ons steeds bereiken op volgend mailadres : info@bsdevogelzang.be

Met vriendelijke groet

Emma De Jaeger

Directeur
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