
 
 
 
                      De Haan, 17 april 2020 
Beste ouders, 
  
Zoals jullie wellicht al hebben vernomen, openen de scholen niet voor maandag 4 mei. 
Of álle scholen op die dag weer open gaan, horen we waarschijnlijk in de loop van volgende week. 
  
In de weken voor de paasvakantie hebben de leerkrachten alles in het werk gesteld om het contact 
met onze leerlingen niet te verliezen.    
We zijn er ons goed van bewust dat niet elke leerling of elke ouder de toevloed aan instructies, mails, 
taken en opdrachten op dezelfde manier heeft kunnen verwerken.  
Niettemin blijft het onze bedoeling om élke leerling mee te blijven krijgen in ons verhaal. 
  
Vanaf maandag 20 april, als de scholen 'virtueel' weer open gaan, wordt dit traject verder gezet. 
We proberen wel ook nieuwe leerstof aan te bieden waar mogelijk.   
Jullie krijgen elke week een mail van de leerkrachten met een opsomming van de te maken taken.  
We gebruiken hiervoor onze gekende platformen (bv Bingel, Kweetet, werkboekjes, …).  
Verschillende leerkrachten werken ook met instructiefilmpjes of ‘live’ lesmomenten via Zoom. 
Elke week kunnen jullie de leerkrachten ook contacteren bij vragen.   
Op welke manier kiest elke leerkracht zelf en geven zij mee per mail. 
  
De bedoeling is dat er een mooie dialoog tot stand komt tussen leerling en leerkracht enerzijds en 
ouders en leerkracht anderzijds.  Dat iedereen de kans krijgt om zich onder deskundige begeleiding 
en weliswaar op afstand, verder te ontplooien, en dat we het mooie traject van onze leerlingen ook 
in deze moeilijke omstandigheden kunnen blijven stimuleren. 
  
Ook onze zorg blijft gegarandeerd.  Ouders met vragen rond leermoeilijkheden, socio-emotionele 
problemen, … kunnen terecht bij onze zorgcollega’s: 
 
Voor het 1e, 2e en 3e leerjaar    juf Carlien Clyncke  carlienclyncke@hotmail.com 
Voor kleuters en het 4e, 5e en 6e lj meester Wim Hagebaert valerie.wim@telenet.be 
Vragen allerhande   directeur Ann Merchiers vbs.dehaan@telenet.be 
 

Na de vakantie voorzien wij opnieuw noodopvang op school.  
Meer informatie hieromtrent vindt u in de brief in bijlage. 

 
Ik wil jullie allemaal in de eerste plaats een goede gezondheid wensen. 
Maandag verwelkom ik jullie graag terug 'op school' (maar dan digitaal).  
Geniet ondertussen van een mooi, laatste vakantieweekend! 
 
Ann Merchiers 
Directeur VBS De Zeeboon 
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