
Beste ouders,                                                                                                                                                                     4 april 
2020 
De paasvakantie is gestart. Vreemd om dit nu vakantie te noemen in deze tijden maar toch … 
Ik wil jullie, de ouders, in de eerste plaats bedanken voor het goed opvolgen van de richtlijnen die we 
kregen van de overheid. Het is geen makkelijke opdracht! Velen onder jullie zijn ook van thuis uit aan het 
werk, of er is maar 1 laptop of pc in huis, of meerdere kinderen moeten tegelijk online … knap hoe jullie het 
volhouden en hoe jullie zich organiseren! 
Ook wil ik jullie in naam van het team bedanken voor de fijne mailtjes die we kregen de voorbije periode 
omtrent de inspanningen van het team, de manier waarop we communiceren en hoe we samen in contact 
blijven. Samen kunnen we dit verder aan!  
Ik wil graag ook Inge bedanken die mij de voorbije drie maand heeft vervangen. Ze deed dit voortreffelijk. 
Zij zal vanaf nu weer de kids van de tweede graad begeleiden in de bovenbouw. Ze zal dit in overgang 
samen met Tori blijven doen. Ook wil ik graag Fien bedanken voor de fijne ondersteuning die ze gaf aan 
Inge en het team. Oprecht dank jullie wel.  
De teamleden hebben voor in de paasvakantie wat suggesties doorgestuurd die jullie kunnen uitvoeren 
met de kids. Het zijn slechts suggesties. Geniet vooral samen van een flinke wandeling, een fietstocht, een 
berentocht, …kortom jullie gezinsleven! 
	 
Hierbij een stand van zaken. 
Opvang 
De Paasvakantie staat voor de deur.  Ook hier kan je gebruik maken van de noodopvang.  Jullie konden dit 
doen door online in te schrijven via de link vakantieopvang@detandem.be  Indien je plots toch nood hebt 
aan noodopvang, bel mij dan op: 0486 90 38 09.  Op deze manier heb ik zicht op de vraag en kan ik de 
begeleiders van Rinkelbel tijdig verwittigen. 
Belangrijk om mee te geven:  deze week werd na overleg met alle opvanginitiatieven in Brugge beslist 
om geen kosten aan te rekenen tijdens de corona opvangperiode. Dit van het moment dat we gestart zijn 
met de noodopvang totdat de maatregelen opgegeven worden.  
	 
Wat na de Paasvakantie? 
Er liggen enkele scenario’s op tafel. 
Of we gaan terug naar school 
Of de school blijft nog 2 weken dicht 
Of … 

Ø  De begeleiders (K3 tot L6) maken zich klaar om na de Paasvakantie (indien we niet opstarten) 
online nieuwe leerstof aan te bieden.   Het is vooral pré-instructie.  De aangeleerde leerstof in deze 
periode zal sowieso nog eens herhaald worden als we weer samen in de klas zitten.  De online 
leerstof kan aan de hand van instructiefilmpjes, live meet gesprekken.  Het aanbieden van 
oefenstof gebeurt via bingel of andere leuke sites.   
Ø  Elke begeleider maakt een weekplan met dagopdrachten en deelt deze met jullie.  Daar kan je 
ook op lezen wanneer de instructies doorgaan en wat van de kinderen wordt verwacht. Als team 
hebben we een rooster opgesteld zodat de teamleden nooit op hetzelfde moment online lessen 
zullen geven. Hierdoor zullen gezinnen met meerdere kinderen niet in problemen komen. 
Ø  Gezinnen die geen computer in huis hebben of die werkt niet goed… Laat het gerust weten, wij 
kunnen jullie uit de nood helpen met een exemplaar uit school. 
Ø  Jullie hoeven je niet in 1000 bochten te wringen…  
Als iets niet lukt of je hebt vragen, zorgen, dan neem je best contact met de begeleider.  Ook Kim 
en Liselotte (zorg), Nicole, Tori en de ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk  zijn per mail 
beschikbaar. 
	 

	 
Ik stuur jullie volgende week nog een mailtje met de nieuwste ontwikkelingen, 
Ik stuur jullie ook vanuit het team veel warmte en steun toe, 
Zorg goed voor jezelf en je geliefden, 
	 
Warme dikke knuffel, 
Mike, Inge, Fien  en het Tandemteam 
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