
Beste ouders, 
 
We zijn opnieuw gestart met de noodopvang.  
Een dikke pluim voor jullie allemaal om de opvang zo veel mogelijk thuis te laten doorgaan. 
Ook deze week is de opkomst van de kleuters zeer beperkt en wordt er enkel gebruik gemaakt van 
de noodopvang door mensen die in de cruciale sectoren werken.  
Hartelijk dank hiervoor! 
Samen lukt het ons wel! 
 
In bijlage kunnen jullie volgende documenten terug vinden: 

- Speel-o-theek De Speelfontein 
- Nieuwe spel- en leerimpulsen voor de kleuters via afstandsonderwijs. 

 
  



Beste ouders, 

 
Zoals jullie ondertussen weten blijven we met zijn allen nog eventjes in hetzelfde schuitje zitten.  
Ook wij hebben een manier gezocht om afstandsleren voor onze kleuters aan te bieden. 
Per klas hebben de leerkrachten een padlet pagina aangemaakt met nieuwe spel- en leerimpulsen. 
Je kan deze pagina bekijken via de computer of via jouw smartphone of tablet.  
 
Op de computer: 
Klik op onderstaande links: 
- Voor de Julesklas: Juf Stefanie en juf Kaat hebben  activiteiten klaar gezet rond het 
thema: De badkamer van mama: 
https://nl.padlet.com/julesklas/Bookmarks 
Voor de tweede kleuterklas: Juf Evelien en juf Mieke hebben activiteiten klaar gezet rond het thema: 
Kriebeldiertjes! 
Jullie lezen het goed: juf Evelien is terug uit zwangerschaps- en 
bevallingsverlof: welkom terug! 
Juf Julie is nog afwezig wegens ziekte, waardoor juf Ulrike nog 
bij ons aan de slag blijft.(voor de 3de kleuterklas) 
Voor de activiteiten van de tweede kleuterklas klikken jullie op 
onderstaande link: 
https://nl.padlet.com/despeelfontein/k2 
Voor de derde kleuterklas: Juf Ulrike en juf Isabelle hebben activiteiten klaar gezet rond het thema: 
cijfers en letters:  
https://nl.padlet.com/k319/Bookmarks 
 
Op de smartphone/tablet: 
Jullie dienen eenmalig de app ‘Padlet’ te installeren, via google play (Android) of via App store (IOS 
van Apple. 
Daarna kan u ook via bovenstaande linken de pagina’s bekijken. 
Indien u later deze app terug opent, kan u onderaan de recentste pagina’s terug bekijken. 
Onder iedere spel- en leerimpuls van de leerkrachten kunnen jullie ook zelf een reactie toe voegen. 
Druk hiervoor op ‘comment’ onder de spel- en leerimpuls. (typen jullie er dan ook jullie naam bij?) 
 
Neem zeker dagelijks een kijkje op de pagina: deze wordt elke dag aangevuld met nieuwe ideeën. 
 
Veel succes en plezier en houd het gezond! 
Het Speelfontein-team. 
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Beste ouders, 
Omdat onze kleuterschool nog even gesloten blijft, en we horen dat de kleuters wel wat uitgespeeld 
zijn met het speelgoed van thuis, richten we eenmalig een                                                       op.  
 
Concreet wil dit zeggen dat jullie op dinsdag 21 april en donderdag 23 april  tussen 10u en 12u of 
13u en 15u speelgoed uit de klas mogen ophalen . 
Dit speelgoed is coronavrij, gezien de school al enkele weken dicht is. 
Gezinnen met meerdere kinderen mogen uiteraard meerdere bakken speelgoed mee nemen naar 
huis. 
 
Het speelgoed staat per klas gesorteerd: 
Het speelgoed van de Julesklas  staat op de gele bank onder het grote afdak. 
Het speelgoed van de tweede kleuterklas  staat op de bruine bank aan de poort. 
Het speelgoed van de derde kleuterklas  staat onder het afdak aan de toiletten. 
Uiteraard zijn er enkele voorwaarden aan verbonden: 

- Het is niet de bedoeling dat de kleuters op de speelplaats spelen. We willen het contact zo 

kort mogelijk maken om de veiligheid te garanderen. 

- Gelieve  -zoals overal- de afstand van 1,5 m te respecteren. 

- We krijgen graag het speelgoed terug  als de school terug begint: gewassen en goed 

gedroogd .  Er zit een briefje   met wasvoorschriften  bij elke bak. 

- Het zou fijn zijn als uw kleuter goed zorg draagt voor het speelgoed en dat alles terug mee 

komt naar school.  

 

Wij hopen dat uw kleuter geniet van de nieuwe spelimpulsen met het speelgoed en dat we snel terug 
samen kunnen “school maken”. 
Veel speelplezier en met vriendelijke groeten, 
Het Speelfontein-team 

 
 
 


