
 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn perspectieven, sprankeltjes hoop, druppels zonlicht… 
 
Niet elke leerling kan meteen terug naar school, en ook niet voltijds. Uiteraard zijn álle 
leerlingen gebaat bij onderwijs op de schoolbanken, in hun vertrouwde klas. Onze juffen en 
meesters willen trouwens niets liever dan gewoon terug les geven. Maar die moeilijke keuze, 
genomen door de Veiligheidsraad, was nodig.  
Er is gezocht naar een optimaal evenwicht tussen veiligheids- en pedagogische 
overwegingen: nood aan contactonderwijs voor basisvaardigheden, vlotte overgang naar een 
volgend onderwijsniveau ... 
 

Onze school gaat gedeeltelijk open op vrijdag 15 mei. 
De kinderen van het eerste leerjaar, het tweede leerjaar en het zesde leerjaar 
krijgen dan les op school en dit kan in combinatie met leren op afstand: 
‘preteaching’! 
 
Onze kleuters blijven nog thuis tot eind mei en krijgen van de juffen  en meester Sven zeker 
nog nieuwe doe-en-bewegingstips. 
De kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar krijgen verder les via een duidelijke 
planning en overzichtschema (per dag of per week) zoals we ondertussen gewend zijn.  

 
Onze school heeft nu 1 week ‘preteaching’ achter de rug.  
Dit verliep goed omdat juffen en meesters zeer goed voorbereid waren. Tijdens de vakantie is 
er ontzettend hard gewerkt, hebben juffen en meesters vele nieuwe dingen moeten leren en 
efficiënt toegepast. Ons team heeft dit toch wel prachtig gedaan. 99 % van alle kinderen 
binnen onze school hebben we kunnen bereiken… We streven naar en hopen voor de volle 
100 %!  
Deze fase met aanbod van nieuwe leerstof via afstandsonderwijs blijft van kracht. 
 
Meer info over op welke manier we gaan werken in onze school zal te lezen zijn in een 
volgende nieuwsbrief.   
 
We houden iedereen op de hoogte! 
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☆ Mijmering…  

“Blijf in uw kot!” 

Dit is een slogan geworden dat klinkt en  

binnenkwam en voor velen blijft binnenkomen. 

alhoewel we zo graag buitenkomen om elkaar te 

ontmoeten en te begroeten met hadden te 

schudden, een ‘high-five’ te geven, efkes knuffelen 

wat zo goed kan doen… 

‘Thuis’ klinkt zoveel mooier dat ‘kot’… 

Vele kinderen en ouders en grootouders zitten thuis, werken thuis, genieten thuis, 

lezen thuis, puzzelen thuis, poetsen thuis, helpen thuis, koken thuis, zitten in 

quarantaine thuis, zieken uit thuis, rouwen thuis, zitten in een appartement zonder 

tuin thuis, maken ruzie thuis, leren via schema’s via e-mail en via lessen op het 

computerscherm thuis, tuinieren thuis, helpen papa en mama bij hun werk thuis, 

mama en papa helpen hun kinderen thuis, nemen lessen voor leerlingen op thuis, 

lachen thuis, spelen samen thuis, gaan naar de dokter thuis, verjaardag vieren 

thuis, verlangen naar verder dan thuis…  

Gelukkig dat we nog thuis kunnen zijn en niet zijn in een ziekenhuis of een ‘zorg’-

thuis… 

We moeten blijven applaudisseren voor elkaar, voor iedereen, die de maatregelen 

zo knap naleven. 

We applaudisseren ook voor iedereen die zo begripvol, enthousiast en positief 

blijven om de toekomst te omarmen die misschien er anders uitziet dan dat we zelf 

wilden en hoopten… 

We zijn allen helden! 

Applaus! 
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☆ Leren en spelen in een stille school…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆ Leren vanop afstand…  

 

 
 

Leskrijgen op afstand heeft toch wel wat nadelen. We zien onze vrienden en vriendinnen wel 

maar we kunnen geen grapjes uithalen. Het is moeilijker om vragen te stellen, … 

Het heeft wel een zeer groot voordeel en vooral bij de opgenomen lesfilmpjes: we kunnen 

onze meester op pauze zetten. 

 

☆ Meester Kris heeft een tip 

Beste ouders, 
 

Via volgende link kan je volgen hoe je google meet grid moet installeren zodat je meer dan 
4 tegels kunt tonen op je scherm. 
 

 
Het is heel eenvoudig en wordt in het filmpje heel duidelijk uitgelegd.  
Hopelijk lukt het jullie ook. 



Belangrijk: werken in google chrome en op een vaste PC of laptop om dit klaar te krijgen (niet 
explorer, safari, firefox dus). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BO0KOluGIDI 

 

☆ De school zorgt voor opvang tijdens de schooluren 

(doorgeven aan de klastitularis). 

Ferm zorgt voor opvang voor en na de schooluren (vooraf 

reserveren). 

De lessen in de school zijn volgens de nieuwe maatregelen van de Veiligheidsraad geschorst 
tot 14 mei.  (Op 15 mei is er een gedeeltelijke opstart het eerste, tweede en zesde leerjaar.) 
  

De kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (= zorg, veiligheid, 
voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen zullen tijdens de schooluren opgevangen 
worden in onze school door onze juffen en meesters. 
Deze ouders hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken.  
Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat 
iedereen naar de winkel kan ... 
Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.  
 
Ferm Kinderopvang is er voor alle kinderen van de basisschool (2,5 tot 12 jaar). Zij kunnen 
bij onze collega’s terecht voor en na school, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en 
vakantiedagen.  
Ferm Kinderopvang – IBO Wuustwezel 
Gasthuisdreef 6A 
2990 Wuustwezel 
03 669 91 65 
lkwuustwezel@landelijkekinderopvang.be 

https://www.youtube.com/watch?v=BO0KOluGIDI
mailto:lkwuustwezel@landelijkekinderopvang.be


☆ Juf Nadine heeft enkele fotocollages gemaakt!  

 

Oranje klas… 

 

 

Gele klas… 

 

 



Rode klas… 

 

 

Groene klas 

 

 

 

 



Blauwe klas 

 

 

Juffen en meesters 

 

 
 
 
 
 



☆ Schooltaken van kinderen van het tweede leerjaar  

De kinderen van het tweede leerjaar zijn creatief bezig geweest met hun schooltaken deze 
week.  
Zo maakte Leonie het alfabet na in de zandbak.  
Nils tekende zijn maaltafels op het raam.  
En Lenthe begon maandag enthousiast aan de leuke fietsopdrachtjes van meester Sven.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



☆ Kunstenaar Midas stuurde een brief naar zijn juf…  

 

 
 



☆ Nieuws vanuit de oranje klas…  

Joepie, Salsabiel mocht op 21 april 3 kaarsjes uitblazen. Een dikke proficiat 

van de juf en jouw vrienden van de klas! 

Ik kreeg van Thies ook nog knappe foto’s toegestuurd. Hij deed mee met 

zijn zus, die mocht van meester Sven een fietsparcour maken en proberen 

dat zo goed mogelijk af te leggen.                                                                                       

Wat knap dat jullie dat al zo goed konden! Kijk eens meester Sven, wat ik al 

kan!  

Groetjes van de oranje klas 

 

☆ Sterretjes blijven 

welkom! 

We hangen ze graag uit op de 
prikborden. 
Coralie, tof van je! Je ziet dat 
mama blij is met een propere 
hond die jij gewassen hebt! 
 

 

 

 

 



☆ Een brief aan onze eerste communicantjes…  

Liefste communicantjes, 
 
Normaal gezien waren we ondertussen toegekomen aan de laatste voorbereidingen 
naar onze grote dag... 
 
We gingen nog brood bakken, maaltijdvieren, liedjes inoefenen en noem maar op.  
Zo bijzonder jammer dat dit allemaal niet doorgaat zoals gepland. 
 
Wij werkten het voorbije werkjaar rond het thema "geluksvogeltjes", maar nu zijn het 
eerder "pechvogeltjes" die onze planning in de war sturen. 
 
Want buiten geluksvogeltjes, vliegt er nu ook iets anders in de lucht. Een vies beestje 
dat vele mensen ziek maakt. We gaan dit even tijd moeten geven, zodat de lucht terug 
vrij zal zijn, zodat we terug kunnen rondfladderen en terug aan de slag kunnen gaan!  
 
Want hé, jullie grote dag komt er hoor! Wij gaan later met jullie mee feesten, en mee 
genieten! Want genieten zullen we dan, dat staat vast!  
 
Hopelijk tot snel lieve communicantjes! 
Een virtuele knuffel vanwege de werkgroep eerste communie.  

 

 

☆ Vormselnieuws…  

Vandaag zou het voor 21 kinderen van het zesde leerjaar een 

groot feest geweest zijn : nl. het vormsel.  Maar door de corona-

crisis is dit feest uitgesteld.  Toch zijn de catechisten dit niet 

vergeten en gaan zorgen voor een kleine attentie voor elke 

vormeling.   

Dus vormelingen, hou jullie brievenbus maar goed in de gaten. 

Wanneer gaat de vormselviering dan wel door ? 

Samen met de deken en de bisschoppelijke vicaris zal het team van de pastorale eenheid 

een aantal vormselvieringen per pastorale eenheid programmeren, tussen 1 september 

en 31 oktober. Zo mogelijk sluiten de vormelingen aan bij de plaatselijke vormselviering. 

Indien de datum van deze plaatselijke viering voor de ouders of de familie niet haalbaar is, 

kunnen zij aansluiten bij een andere vormselviering in de pastorale eenheid. Om de vormsels 

vlot te laten verlopen en de voorbereiding beperkt te houden, zullen alle vormsels in het 

bisdom Antwerpen dit jaar doorgaan volgens de ritus zonder eucharistieviering. Zo 

kunnen meerdere vormselvieringen op eenzelfde dag doorgaan. De vicariaten en de dekens 

zullen een model van deze vormselviering zonder eucharistieviering bezorgen aan de 

pastorale verantwoordelijken. De werkgroep vormselcatechese zal suggesties maken voor de 

concrete invulling. Het verloop van de corona-curve laat vandaag nog geen duidelijke 



datering van deze aangepaste vieringen toe. We streven ernaar om deze duidelijkheid wel 

te kunnen bieden tegen 1 juni 2020. Tegen dan hopen we voor alle vieringen een nieuwe 

datalijst te kunnen bezorgen aan de kinderen en hun ouders. 

Groetjes van het vormselteam, 

Son, Cine en Els 

 

☆ Onze zesdeklassers worden niet vergeten!  

 

 

 
Een groot deel van deze geweldige meisjes en jongens zou vandaag hun Vormsel doen ... 
echter gooide het c-woord roet in het eten. Maar dit feest hebben ze nog dubbel en dik 
tegoed.  
Als meester van het 6de leerjaar hoop ik alvast dat één ieder er vandaag toch een klein 
'kot'feestje van maakt. Een vroege proficiat is hier zeker op zijn plaats. 
Ik tel alvast af naar 15 mei om elkaar terug te zien!  
 
Groetjes, meester Kris 
 

 

☆ Brief voor meester Sven  

Hallo meester Sven, 
 
Omdat gistermiddag iedereen bij ons thuis was en het weer zo lekker was hebben wij buiten 
het ganzenbord gespeeld.  
 
Sanne had bedacht om het bord met krijt op de oprit te maken en de laatste stapjes met een 
ladder omhoog. Zie foto's in bijlage.  



 
Het was super leuk en soms waren het ook zware  fysieke opdrachtjes. We zijn er met 4en 
zeker 2 uur mee bezig geweest.  
 
Bedankt voor dit leuke spel. 
 
Vele lieve groetjes van Sanne en Thomas en de mama en papa.  

 
 

☆ Liedje om thuis te zingen  
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☆ Toch nog plantendagen in Berkenbeek!  

 

 

 

Vanaf 25/04/2020 kan u terecht op onze webshop ! 

U krijgt een mail als uw bestelling klaar staat om opgehaald te worden. 

Ophalen kan vervolgens op schooldagen van 9.00-16.00u 

(niet in het weekend of op feestdagen zoals 1 mei). 

 

 

 

 



☆ Alle inwoners van Wuustwezel krijgen een herbruikbaar 

mondmasker!  

 

 



 

 

 
 
 

Tot een volgende keer, 
meester Luc 
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