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Lovendegem, 16 maart 2020 
 

 
Beste ouders, 
 
Nu de lessen opgeschort zijn en jullie kinderen lange tijd thuis zijn, geven we jullie graag enkele tips 
mee om deze periode in te vullen: 
 

 Vermijd dat je kind een hele dag voor een scherm zit. 
 Bied binnen de schermtijd ook educatieve alternatieven aan: 

o Televisiezender Eén biedt op weekdagen tussen 8u30 en 10u een extra educatief 
aanbod aan (vooral voor lagere schoolkinderen) 

o digitale prentenboeken https://www.wepboek.nl/kindersite/ 
o https://beweegleer.blogspot.com/ 

 De weersvoorspellingen zijn gunstig. Laat je kind zoveel mogelijk buiten spelen. Dit 
vermindert de kans op besmetting tussen kinderen én stimuleert de motorische 
ontwikkeling. 

 Speel af en toe mee met je kind. 
 Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling. 
 Laat je kind creatief zijn: knutselen, tekenen, … 
 Speel samen een gezelschapsspel. 
 Samen koken is leerrijk en gezellig. 
 Grootouders missen hun kleinkinderen. Laat je kind een tekening/brief/filmpje maken voor 

hen. 
 Mensen in het bejaardentehuis en in De Triangel mogen geen bezoek krijgen en voelen zich 

eenzaam. Laat je kind een tekening/brief/filmpje maken voor hen. In de buurt: 
o DVC Triangel, Molendreef 16, 9920 Lovendegem 
o Home Diepenbroeck, Appensvoordestraat 71, 9920 Lovendegem 
o Residentie Lovenbos, Grote Baan 190, 9920 Lovendegem 

 
Onze leerkrachten zijn de komende weken bereikbaar via mail. Je krijgt van hen nog een extra brief 
met richtlijnen en lesmateriaal voor thuis. Hou ook de schoolwebsite goed in de gaten. Links naar 
websites kan je daar vinden. 
 
Verder willen we jullie van harte danken om maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en 
jullie kinderen enkel in nood naar school te laten komen. Zo voorkomen we besmetting en staan we 
samen sterk tegen het corona-virus! 
 
Draag de komende periode goed zorg voor jezelf en je naasten! 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Annelies Lannoo - Erwin Meire 
directie 
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