Datum: 16 maart 2020
Aan: ouders van hondjesklas
Betre : schoolwerk thuis
Beste ouders,
We beseffen maar al te goed dat de huidige situatie veel werk vraagt
van de ouders. Daarom maken we filmpjes zodat uw kind praktisch
alle opdrachten alleen kan maken.
De filmpjes kan u vinden op de blog bij ‘filmpjes’, deze zijn per dag
gesorteerd.
Uw kind zal elke dag ongeveer 2 uur voor school werken. Dit zal
soms iets minder of iets meer zijn. Spreek een duidelijke structuur met
uw kind af, bijvoorbeeld:
“tussen 9.00u en 11.00u werken we voor school”
of
“om 8.30u werk je een uur voor school, daarna mag je even spelen en
om 10.30u werk je alle taken af”
Hou deze structuur tijdens de volledige periode vast! We raden aan om in de
voormiddag voor school te werken omdat de concentratie dan het hoogst is.
Spreek ook een plaats af waar uw kind kan werken. Kleine broer/zus speelt in een
andere kamer. Grote broer/zus kan wel in dezelfde ruimte werken voor school.

In het begin van de week krijgen jullie een weekplanning. Druk de weekplanning af en
geef enkel de pagina van die dag. Overloop dan met uw kind wat hij/zij moet doen.
(Geef uw kind niet de volledige weekplanning in 1 keer, dit kan voor paniek zorgen.)
Als er een camera bij de opdracht staat, moet uw kind eerst het filmpje bekijken
voor hij/zij de opdracht maakt.
Indien er geen filmpje bij een opdracht staat, dan kan uw kind dit zelfstandig.

Als uw kind de reactie geeft dat het teveel is, mag je hem/haar gerust stellen: dit is evenveel
als het tijgerwerk dat wij doen in de klas. We hebben het gewoon op een groot blad gezet ;-)
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Als uw kind een pagina in de leesboek moet lezen, vragen we wel dat er een volwassene
mee luistert. U geeft hierbij dezelfde begeleiding als een gewoon huiswerk van lezen.
We gaven ook al leesboek 4 mee, maar deze hebben jullie niet nodig! Enkel wanneer
de overheid na de paasvakantie beslist om de scholen toe te houden, zullen wij in dit
leesboek starten.

Na de paasvakantie bouwen we verder op de meegeven opdrachten en leerstof. Het is
dus van groot belang dat uw kind alle opdrachten maakt die wij doorgeven!

Vriendelijke groeten
Juf Veerle en juf Stéphanie
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