
WEEKBRIEF NR. 5 DERDE LEERJAAR  (maandag 28 april tot vrijdag 1 mei)  

 

Lieve jongens en meisjes, 

Beste ouders, 
 

De meeste kinderen hebben vorige week heel hard gewerkt! Waarvoor een 

dikke proficiat! Sommigen denken echter dat het nog vakantie is en die moeten 

dringend in gang schieten. We weten dat het niet altijd even gemakkelijk is om 

alle oefeningen alleen te maken en dat je toch hier en daar graag wat hulp 

hebt.  Gelukkig hebben jullie allemaal fantastische mama’s, papa’s en andere 

mensen in jullie buurt die jullie hierin mee begeleiden en die jullie hulp bieden 

waar nodig.  

Voor hen is het ook niet gemakkelijk, zeker in combinatie met alle andere taken die van hen verwacht 

worden. Dus ook aan hen allemaal een dikke dankjewel. 

Net zoals vorige week staat jullie agenda met opdrachten, elke dag op de website van de school bij het 

vakje derde leerjaar. Dat kennen jullie ondertussen al. Kijk steeds goed wat je die dag allemaal moet 

doen. De volgorde van de opdrachten mag je natuurlijk wijzigen. Als je er maar voor zorgt dat alle 

opdrachten voor die dag klaar zijn.  

Voor deze week krijgen jullie opdrachten van maandag tot en met donderdag. Vrijdag krijgen jullie niets 

want dan hebben we een vrije dag. Zo kunnen jullie genieten van een extra lang weekend. Joepie! 

Blijf volhouden allemaal! 

Veel lieve groetjes van meneer Marc, juf Els en meneer Jimmy!  

 

VOOR DE OUDERS: 

Wij beseffen heel goed dat het thuisleren voor jullie zoon of dochter 
niet altijd makkelijk is. Ook voor ons is dit een dagelijkse zoektocht 
om dingen bij te sturen.  Maar samen moet dit lukken!  
Hieronder nog enkele tips: 
 
- Een vaste, rustige werkplaats met al hun materiaal en een vaste dagstructuur blijven sterk aan te 

raden.  
- Leerstof uitleggen, is niet echt de bedoeling. Af en toe eens kijken hoe het loopt, je kind 

aanmoedigen en stimuleren, is natuurlijk wenselijk. 
- Per dag ontvangen we graag een mailtje van jullie zodat we weten of de dagtaak volledig in orde is. 

Foto’s van hun agenda of werk sturen, mag uiteraard en gaat supersnel. 
- Bovenaan het agenda staat steeds vermeld welk materiaal ze die dag nodig hebben. Per opdracht 

staat er dan in stapjes uitgelegd wat er moet gebeuren. Het is belangrijk dat uw kind deze stappen 
goed volgt.  

- Heel dikwijls begint de opdracht met het aandachtig bekijken van een instructiefilmpje. Hierin wordt 
de leerstof uitgelegd. Regelmatig staat er ook een extra tip in het agenda.  

- Bij Bingel hebben we gemerkt dat verschillende kinderen veel te snel werken waardoor ze veel 
fouten maken. De Bingeloefeningen zijn niet op tijd. We raden aan om ook kladpapier klaar te 
leggen zodat de kinderen eerst oefeningen kunnen uitrekenen of iets opschrijven vooraleer ze op 
Bingel de resultaten aanklikken.  

 



- Bij de verschillende Bingeltaken geven we ook wekelijks commentaar. Bekijk dit ook even met je 
kind. Het is niet de bedoeling dat deze commentaar wordt gewist. 

- In de Bingelkast staan er boeken die je kind eventueel kan lezen tijdens het leeskwartier. Deze 
boeken zijn aangepast aan het niveau van jouw zoon of dochter. 

- Indien er grote problemen zijn, zouden we graag hebben dat jullie dit aan ons melden. Onderaan 
vinden jullie ook het mailadres van onze zorgcoördinator juf Jasmine. Daar kunnen jullie ook altijd 
terecht.  

- Geef je kind in deze periode de nodige speel- en bewegingstijd. We proberen de dagtaken zo samen 
te stellen dat ze maximum drie uur nodig hebben om alles af te werken.  

Heel veel succes aan iedereen en hou de moed erin! 

mailadres meneer Marc: marc.baert@umbasis.be 

mailadres meneer Jimmy: jimmy.luyckx@umbasis.be 

mailadres juf Els Spruyt: els.spruyt@umbasis.be 

mailadres juf Jasmine (zorgcoödinator): jasmine.lauwers@umbasis.be 
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