Graag willen we de mooiste herinneringen van de klasleerkrachten & hun klasjes
met jullie delen …
De mooiste corona-herinnering van mijn klasje Britt - K2+3B was toen we samen met de kleuters gingen
picknicken en zij vertelden wat ze het meest gemist hadden van de klas. Besluit: (“v”) ONZE
KLASVRIENDJES! Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om vriendjes te hebben waar je mee kan spelen,
lachen, iets mee kan delen en nog zoveel meer .
Een hele leuke herinnering in onze klas was de uitwerking van het volgende plan: EEN PODIUM bouwen in
de poppenhoek waar we iets aan een JURY kunnen voorstellen. De kleuters gingen aan de slag:
Zo onderzochten ze eerst wat een JURYLID allemaal moet doen en gingen ze dit voorstellen in de klas.

Ondertussen gingen andere kleuters aan de slag en bouwden ze een podium, knutselden ze naambordjes
voor ieder jurylid en werden er cijferscores gemaakt zodat de jury punten kon geven.
En niet te vergeten ook een gouden en zilveren medaille! Nadien kon de pret beginnen
Zo kon iedereen op zijn manier zich TONEN op het podium met een dansje, liedje, mopje, kunstjes en nog
zoveel meer! Wat genoten de kleuters van deze fantasiehoek! 

Mijn coronaherinnering Lynn – leerkracht 3e graad
Ik ga deze tijd niet snel vergeten. Het ging niet altijd van een leien dakje en het was ook vaak een hele
zoektocht maar wat heb ik toch vol verwondering naar de kinderen en ook de ouders gekeken. Ik zag hoe
hard ze zich inspanden om alle taken te maken. Zo vonden ze ook snel hun weg naar Skype en Google Drive
om digitaal te kunnen communiceren. We hielden na de lessen ook altijd een leuk gesprek. Daar heb ik heb
de kinderen echt op een andere manier leren kennen. Ik wist natuurlijk wel al dat het stuk voor stuk
kinderen zijn met een gouden hart 💛. Maar als je ze spreekt wanneer ze in hun veilig thuishaven zitten,
zijn de gesprekken toch wel anders. We hebben gelachen met grappige anekdotes, maar we hebben elkaar
ook gesteund en weer goede moed ingepraat wanneer het even moeilijk ging. Op die manier hebben we er
het beste van gemaakt. Ook al zaten we elk in ‘ons eigen kot’ , we voelden ons verbonden met elkaar. En
dat mooie gevoel van verbondenheid ga ik nooit vergeten. 💞

Rabia – leerkracht 3e graad
Mijn mooiste coronaherinnering waren toch wel onze dagelijkse Skype-sessies. We keken er allemaal
laaiend enthousiast naar uit om elkaar te zien. Na het behandelen van de leerstof, volgde er een gezellige
babbel over onze bezigheden, onze ouders / broers / zussen of huisdieren die ook wel graag in beeld
kwamen. Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zaten, konden we elkaar goed begrijpen. Dat schepte
een speciale band, een gevoel van samenhorigheid.
Het coronavirus had ons misschien in zijn greep, maar nu was er ook meer ruimte voor ontspanning,

innovatie en creativiteit.
De filmpjes van de Franse weerberichten, hun mopjes, de Franse boodschappenlijstjes, de prachtige
knutselwerkjes als creatieve verwerking van hun boekverslag, de STEM- onderzoekjes en noem maar
op… De kinderen wisten ons steeds te verrassen met hun creativiteit!
Zelfs in de paasvakantie bleef het contact tussen de kinderen behouden. Liesbeth (mama Lucas) en
Jessy (mama Jade) organiseerden elke week een spannende quiz voor de leerlingen van de derde graad.
Bedankt voor jullie inzet!

Katia – leerkracht jongste kleuters
Mijn mooiste coronaherinnering is dat we met verenigde krachten tussen kleuters, ouders en lkr. de
kleuterfreinetwerking hebben kunnen verder zetten van thuis uit. Zo vertrokken we steeds vanuit
plannetjestijd om onze activiteiten vorm te geven. Voorbeelden van de gebruikte technieken die thuis
aanbod kwamen, vind je in de volgende foto's:
-druktechnieken ( druktechniek Joris, Gabriel, Bieke)
-vrije teksten ( teksten Maxim)
-natuurbehoud (wormenbak Arno)

Jill - leerkracht jongste kleuters
Mijn persoonlijke leuke coronaherinnering zijn de leuke skypemomenten met de kleuters.
Ik vond het jammer om ze lange tijd niet te zien, want via e-mail is er enkel contact met de
ouders. Via e-mail is minder leuk als persoonlijk contact natuurlijk. De skypemomenten waren
heel leuk en daar werd ik weer heel vrolijk van als ik enkele kindjes gehoord en gezien had.
Ook als er jarigen waren vond ik het fijn dat de ouders een filmpje maakten waarbij de kleuters
een liedje zongen voor de jarige of een berichtje naar de jarige stuurden. Dit werd in de
oudergroep gepost.

Graag willen we de familie Cox, ouders en kinderen
Joke, Arke, Nelke en Bieke, hartelijk bedanken voor
onze vergroening op het schooldomein én natuurlijk
de dagelijkse taak die ze met veel toewijding hebben
volbracht “onze nieuwe aanplant water geven”.
Dank je wel! 🌿 💦

Ann – klas oudste kleuters (K2+3A)

Mijn mooiste coronaherinneringen
Het was een vreemde periode, maar ook in deze bizarre tijden konden we mooie momenten ontdekken en beleven.
Zo werd mijn dag regelmatig opgevrolijkt door video-telefoontjes van mijn kleuters of met tekeningen in mijn
brievenbus of mailbox. Zomaar, lieve kleine krabbels met een naam erbij maakten opeens een groot verschil. Ze
verkleinden de afstand en tijd die we nu zonder elkaar moesten doorbrengen, maar op die manier waren we toch
even een beetje samen.
Na weken van binnen zitten ben ik aan mijn corona-bezoek-ronde begonnen. Het werd een lange dag, van vroeg in
de ochtend tot laat in de namiddag, maar het was het helemaal waard! Bij iedere deur spannend vanop afstand
afwachten en uitkijken… om dan glunderende blikken, fonkelende oogjes en blije gezichtjes te zien én te horen!
Het deed deugd om eens ‘live’ met elkaar te babbelen, naar jullie verhalen te luisteren en om gewoon elkaars
aanwezigheid even op te nemen.
We hebben met andere woorden weer leren genieten van de kleine dingen, die zo vluchtig, maar oh zo
belangrijk zijn.
Een dikke dankjewel allemaal, voor jullie geduld, vertrouwen, inspanningen en medeleven met elkaar.
Dikke (virtuele) knuf, Ann

Kirsten – leerkracht 1e lj
Mijn mooiste Corona - herinnering:
De superleuke gesprekjes ( met steeds een virtuele knuffel en / of kus als afsluiting: HEERLIJK!!!
tijdens video- chat: dit gebeurde soms klassikaal, soms in kleine groepjes en ook regelmatig individueel.
Op deze manier leerde ik de kinderen van mijn klasje toch nog op een andere manier ( en nog beter )
kennen omdat ze in hun veilige en vertrouwde thuisomgeving waren.
Ze toonden hun enthousiast hun slaapkamer, hun speelgoed waar ze mee bezig waren ( dino boekjes,... ),
vertelden vlot wat ze thuis deden en hoe ze zich voelden, ...
Tijdens de individuele sessies lazen we vaak met ons twee (lkr - lln), speelden we rekenspelletjes, praatten
we open over dingen die in de klas minder aan bod komen, ...
Kinderen die in de klas stiller of meer introvert zijn, vertelden vaak meer tijdens de individuele gesprekjes
zodat de band tussen ons inniger werd.
Ik leerde nog meer de positieve eigenschappen
kennen van kinderen die in de klas soms minder
goed luisteren en voelde gemeende appreciatie
van hen tijdens onze gesprekken.

Martine – leerkracht 2e lj
Mijn mooiste herinneringen van de coronatijd op een rijtje:
De mooie mails van de ouders.
De prachtige foto’s van de doe-activiteiten van de kinderen.
Uno spelen met mijn metekind Angel.
De lange avondwandelingen door de velden.
De rode wijntjes op het terras ’s avonds. 
De lange babbels met de buren op afstand.
De straat die gemaakt was en we weer onze
auto thuis konden parkeren en niet twee straten verder.

Aan alle ouders en plusouders,
Jullie verdienen allemaal EEN GROTE-DIKKE PLUIM
voor het jongleren tussen thuiswerken,
preteaching en het huishouden. Wat een opdracht!
Het was geen makkie en het lijkt soms
onverenigbaar met alle taken en rollen die ouders
hebben. Dus dankjewel voor jullie inzet!

Vally – leerkracht 2e graad
Weet je dit, wist je dat?
Ik weet dat het soms moeilijk was,
leren tussen de was en plas.
Ik weet dat jullie ogen vierkant staan
door steeds LIVE – sessies aan te gaan.
Ik weet dat je graag met je vrienden wou spelen,
avonturen kon delen.
Toch een laatste keer,
nog één keer
Buiten je bubbel mogen treden
Wist – je – dat je terug op school leren mag en
je nieuwe kleren kan dragen met een lach?
Wist – je – dat je terug kan spelen
een grote bubbel kan delen?
Wist – je – dat we terug LIVE gaan
zonder computer aan?
Weet je dit, mijn bubbel mag je betreden.
Wist – je – dat wij (klas Marjan/Vally) eigenlijk
zijn begonnen met een nieuwe taal in onze klas?
Hieronder een klein geheim woordenboek van onze
DIGI – taal in tijden van Corona.
Coronataal woordenboek
SCHOOLTAAL

DIGI - TAAL

Zou je even stil willen zijn?
Allemaal naar voor kijken

Kan jij je microfoon uitzetten?
Kijk even naar het gedeelde scherm.

Ik moet naar het toilet

Sorry mijn laptop is plat

Op welke pagina zitten we?

Wacht, even mijn scherm delen, dan zie je wat ik bedoel!

Wanneer start de les?

LIVE – Sessie van ... tot …

Je mag je bundel in het bakje leggen

Vergeet je dat niet up te loaden?

Tine – leerkracht 2e graad
Eindelijk terug naar school!
Bijpraten, de nieuwe juf leren kennen, spelen en natuurlijk ook leren.
Onze eerste babbels gingen natuurlijk over de voorbije periode.
Er werd heel wat uitgelegd, we konden onze vragen stellen en we vertelden hoe we ons gevoeld hebben en wat we
hebben gedaan.
Om te vieren dat we terug mochten komen, kregen we een lekker ijsje en speelden we een spel.
Het is fijn om terug te zijn!

Freinet on the MOVE
Afsluiting van het
schooljaar 2019-2020
De zomeropvang (eerste week van juli en de laatste week van augustus )is voor ieder
ingeschreven kind in orde! Gelieve wijzigingen tijdig door te geven, zodat we onnodige onkosten
kunnen vermijden 
Om het bizarre school/thuisjaar 2019-2020 mooi af te sluiten plannen we met het team een
klasactiviteit op school. Dit zal maandag 29 juni en/of dinsdag 30 juni plaatsvinden met de
klasbubbel.
De leerlingen van het 6e leerjaar sluiten hun schoolloopbaan op Freinet on the MOVE af met een
tentenkamp op school. In afzonderlijke tentjes kamperen ze op maandag 29 juni en zullen ze
mét hun klasgroep en juffen mooie herinneringen maken…
Wat betreft de proclamatie van de 3e kleuterklas en het 6e lj hebben we ook nieuws!
Op vrijdag 26 juni vieren we om 17u30 de overgang van kleuter naar lager onderwijs voor de
oudste kleuters. Hun laatste dagen als “kleuter” zijn geteld 
Om 19u00 zijn de leerlingen van het 6e leerjaar aan de beurt om hun afscheid van de basisschool
te vieren. Zij nemen de grote stap naar het secundair onderwijs…
Deze plechtigheid willen we niemand ontzeggen, daarom nodigen we ook de ouders uit om dit
samen met hun kind(eren) te vieren op onze speelplaats. Zo kunnen we toch veilig deze
proclamatie laten doorgaan voor onze superkleuters en topleerlingen.
#Freinet #fun #zomervakantie #dubbelendikverdiend
Tot de volgende... Carmen

