
Beste ouders 

Graag wil ik jullie op de hoogte brengen van enkele nieuwe afspraken/maatregelen. 

Werkboeken en taken onderbouw (1ste lj., 2de lj., 3de lj.) 

We merken dat het nodig is om nog werkboeken op te halen (zelf printen kan ook), we willen jullie de 

kans geven om op donderdag 26/03/2020 tussen 9u en 21u het pakketje van je kind op te halen onder 

het afdak van de onderbouw (VLS, Meldertsesteenweg 13). De poort is wel dicht, maar niet op slot. 

Werkboeken en taken bovenbouw (4de lj., 5de lj., 6de lj.) 

Al de leerlingen hebben de werkboeken en bundels die ze nodig hebben. Indien jullie iets missen, mag je 

contact opnemen met de directie. 

Taken en verbetersleutels 

Vanaf nu staan alle taken en verbetersleutels op de website: www.vlspaal.be. 

Je kan ze niet meer vinden bij “nieuws”, maar onder de rubriek “communicatie”. Ze staan per leerjaar en 

soms per klas. Na 2 weken verwijderen we de taken en verbetersleutels zodat we het  overzicht 

behouden. We sturen geen taken/ verbetersleutels meer via “Questi” . 

Wandelen met de kinderen. 

Zolang we van de overheid mogen wandelen, dagen we de kinderen uit om een wandeling te maken in 

jullie nabije omgeving. Ga op zoek naar de beren die je achter de ramen kan vinden. De scholen doen 

ook mee, ga op zoek naar de beren van VKS Hand in Hand, VLS De Buiteling onderbouw en VLS 

bovenbouw. Misschien woon je in de buurt van een leerkracht en kan je daar  een beer spotten. 

Facebookpagina per leerjaar. 

We willen de leerlingen en/of ouders (die dat wensen) van hetzelfde leerjaar in contact brengen met 

elkaar en maken een facebookpagina aan  per leerjaar. We stellen voor dat de ouders hierop  toezicht 

houden  (niet via eigen smartphone en profielen van de kinderen). 

Verder willen we wat verstrooiing brengen naast de schooltaken die ze krijgen.  

Op de facebookpagina zetten we  opdrachten/ uitdagingen (challenges) voor de leerlingen per graad: 

- 1ste graad (1ste lj, 2de lj.): één opdracht per dag 

- 2de graad: (3de lj., 4de lj.): 10 opdrachten voor één week  

- 3de graad: (5de lj, 6de lj.) principe: één tegen allen (= leerlingen tegen de leerkrachten), ze 

krijgen  heel wat opdrachten die ze samen uitvoeren tegen een afgesproken tijdstip. 

Je kan de pagina terugvinden door de groepsnaam in de zoekbalk van Facebook te typen.. Nadat je op 

enter klikt, komt de juiste groep  bovenaan in de zoekresultaten te staan. Je kan rechts langs de groep 

klikken op “lid worden”. Dan kunnen de leerkrachten je toegang geven tot de groep. 

Dit zijn de groepsnamen: 

Eerste leerjaar VLS De Buiteling 

http://www.vlspaal.be/


Tweede leerjaar VLS De Buiteling (reeds actief) 

Vierde leerjaar VLS De Buiteling (reeds actief) 

Vijfde leerjaar De Buiteling  

Zesde leerjaar VLS De Buiteling 

Voor “Derde leerjaar de buiteling” (reeds actief), moet je eerst een vriendschapsverzoek sturen, de 

leerkrachten kunnen op hun beurt je accepteren. 

We werken erg hard om dit zo snel mogelijk  te starten voor elk leerjaar. 

 

Vragen en /of bezorgdheden: 

Indien er nog vragen en bezorgheden zijn, hoor ik dit graag. 

directie@vlspaal.be   0468/ 26 84 01 

 

Met vriendelijke groeten, 

Directie en team VLS De Buiteling 
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