
 

 

 

 

Beste ouder (s) 

 

De Coronamaatregelen worden verlengd tot en met 3 mei. Dit betekent dat de school verder in opvang 

blijft voorzien tot en met 30 april. 

Vrijdag 1 mei is immers een wettelijke feestdag. 

- betalende voorbewaking vanaf 7.00 u. 

- betalende nabewaking tot 18.00 u. 

- tijdens de normale schooluren (van 8.15 u. tot 15.30 u.) vangen de leerkrachten in een beurtrol de 

aanwezige kinderen op. 

Gelieve de school weer even (minstens 1 dag op voorhand) op de hoogte te brengen of u gebruik wenst 

te maken van deze opvangmogelijkheden. Graag via rina.vets@kosh.be 

 

De kinderen van de lagere school krijgen vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden. 

 

Wat leert je kind na de paasvakantie? 

Je kind krijgt dan nieuwe leerstof om thuis of in de opvang te leren. 

De leerkracht herhaalt die leerstof in de klas zodra de scholen weer opengaan. 

Hoelang werkt je kind thuis voor school? 

2 tot 3 uur per dag. 

Dat hangt af van hoe oud je kind is en hoe snel het leert. 

Hoe kan jij je kind helpen? 

* Vraag of je kind alles begrijpt. Kijk of het alleen kan verderwerken. Blijf in de buurt om vragen te 

beantwoorden. Je hoeft niet zelf les te geven. 



 

 

 

 

 

 

* Maak een plan met vaste momenten voor schoolwerk. Op andere momenten mag je kind lezen , 

sporten , spelen , met vrienden chatten ... 

Dat geeft je kind rust en structuur. 

Wat doet de school? 

* De school bekijkt welke nieuwe leerstof je kind nodig heeft voor het volgende schooljaar. 

* De school helpt als je vragen hebt. Elke leerkracht voorziet hiervoor een contactmoment. 

* De klastitularis volgt mee op en stuurt bij waar nodig. 

Bedankt! 

Misschien werk je, vang je je kind op, én doe je het huishouden. We weten dat dat niet gemakkelijk is. 

Daarom willen we jou bedanken om vol te houden.  

Leren is belangrijk. Jouw gezondheid en die van je kind is nog belangrijker. Daarom proberen we jou en 

je kind zo goed mogelijk te begeleiden de volgende weken. 

 

Veel succes 

 

 

 

 


