
Dag beste ouders 
 
De week is alweer voorbij. Ik denk dat de kinderen, net 
zoals de meesters en de juffen, erg graag terug naar school 
zouden komen, maar we zullen nog even moeten 
volhouden.  
We kregen deze week heel wat leuke foto’s van jullie 
kinderen. Zo konden we ze af en toe toch ook eens zien. 
Deze foto’s zullen ook op de website komen. 

 
Bijgevoegd vinden jullie de verbetersleutels voor taal, spelling en wiskunde van de voorbije week.  
 
Zo kunnen jullie het thuiswerk van je kind (of broer, zus) hopelijk sneller en vlotter nakijken. 
Bij wiskunde en spelling is het meestal juist of fout. Bij taal kan het al eens zijn dat een ander 
antwoord ook juist is. 
 
Wij zijn geen tovenaars, maar net als jullie in deze tijd zoekers en ontdekkers. En net als bij de 
grote experts, kan het altijd teveel of te weinig zijn, te vroeg of te laat komen en te lang of te kort 
zijn. Maar we hopen dat we samen de goede richting uitgaan. 
 
Hoe je bij elke les een complimentje of een tip kan geven, staat niet in onze dagagenda’s of bij 
onze verbetersleutels. Maar daarin zijn jullie als ouders (broers, zussen,...) vast zelf een expert! 
 
Morgen, vrijdag 1 mei, krijgen de kinderen geen opdrachten en kunnen jullie hopelijk genieten 
van een welgekomen verlengd weekend. Probeer samen te genieten.  
 
Volgende week maandag (4 mei) staan zoals steeds de nieuwe opdrachten op de website. Ook 
zouden we graag die dag met de kinderen van 3A en 3B om 14 uur een videocontact hebben zodat 

we eens kunnen zwaaien naar elkaar      . 

Kan iedereen hiervoor naar juf Els (els.spruyt@umbasis.be) een mailtje sturen met daarin het 
mailadres waarop de kinderen maandagmiddag te bereiken zijn.  
Graag jullie mailtjes sturen voor zondagmiddag 12 uur! 
 
Op maandag sturen wij jullie dan een uitnodiging voor ons eerste videogesprek. Spannend! 
 
Warme groeten uit ieders “kot” van coronateam derde leerjaar 
 

meneer Jimmy, meneer Marc en juf Els 
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