
 

 

          

                                         

 

 

 

Beste ouders en kinderen 

 

We hebben deze week geen goed nieuws gekregen. 

 

De papa van Alizee is overleden. 

 

Haar papa was al een tijdje heel erg ziek. Door water op de 

longen en medicatie die niet aansloeg, hebben ze 

dinsdagnamiddag in alle stilte samen afscheid moeten 

nemen.   

We dragen de volledige familie een warm hart toe en heel 

veel sterkte. 

 

In deze moeilijke tijden zouden we het liefst willen 

samenzijn maar jammer genoeg kunnen we dit momenteel 

niet doen… 

Wie zijn steun en medeleven wil betuigen kan een kaartje 

achterlaten bij het ophalen van een nieuwe bundel. 

Wij zullen dit dan bezorgen bij Alizee en haar familie. 

 

Kinderen die hierover willen praten kunnen contact 

opnemen met de klasleerkrachten.  

De emailadressen worden nog eens meegedeeld in deze 

eilandpost. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Ons  

diep medeleven 

 
24 april 2020 
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Zo lang we niet terug opstarten zullen we op deze manier te werk 

gaan. Elke maandag zal je jouw bundel kunnen ophalen en de 

oude terug afgeven op het lagereiland.  

 

De kleuterouders mogen maandag 4 mei iets verwachten. 

 

BUNDELS 
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  Gefeliciteerd met jullie verjaardag!

                

 

 

 

 Sara (de mama van Amon en Ada) stelde voor om 

mondmaskers te maken voor onze school die we kunnen 

gebruiken indien we weer zullen opstarten. Wie zich 

geroepen voelt mag dit zeker doen! De werkwijze om zo’n 

mondmasker te maken vind je op deze website 

https://maakjemondmasker.be/  

We zullen ook stof klaar leggen op school. We brengen 

jullie op de hoogte wanneer je deze zou kunnen komen 

ophalen.  

ALVAST BEDANKT aan de ouders die dit willen doen.  

 

 

 

 Alle fiscale attesten zullen met de post opgestuurd 

worden! 

 

In de kijker 

 

https://maakjemondmasker.be/
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We chatten via jitsi.  

Opgelet open in jitsi in google chrome en niet in safari. 

Hieronder nog eens onze rooster.  

 

 Uren van Mieke zijn nu ook toegevoegd. De kinderen 

die aansluiten bij Mieke zijn door haar gecontacteerd. 

 Voor de vragenrondes over de bundels, hebben we 

het eerste en tweede leerjaar opgeslpitst.  

Dit om dieper te kunnen ingaan op de vragen.  

Er kunnen dan ook extra instructies gegeven worden 

over de lesinhouden.  

Kom zeker ook online wanneer je geen vragen hebt. 

 
Vul de telkens codenaam in die je terugvindt in dit rooster. 

  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag vrijdag 

9u-

10u  

 Kring 

Charlotte  
 code:   

lagergroepcharlotte  

Kring Alissa  
code:   

lagergroepalissa  

Vragen 

Alissa  
code:   

lagergroepalissa  

   Charlotte 

kring  
code:   

lagergroepcharlotte  

11u-

12u 

Too kring  
code:   

kleutergroeptoo  

 

Mieke 

vragen 
 code:   

lagergroepmieke 

Vragen 

Charlotte  
code:   

lagergroepcharlotte  

Vragen 

Lena  
code:   

lagergroeplena 

  

Mieke 

vragen 
 code:   

lagergroepmieke 

 

Aisha kring  
code:   

Kleutergroepaisha  

Frie  kring 
code:   

Kleutergroepfrie  

12u-

13u 

      Vragen 

Sophie  
code:   

lagergroepsophie  

Sophie 

Vragen  
code:   

lagergroepsophie  

Vragen Lena  
code:   

lagergroeplena  

13u-

14u  

Alissa 

vragen  
code:   

lagergroepalissa  

Sophie 

Vragen  
code:   

lagergroepsophie  

   Vragen 

Alissa  
code:   

lagergroepalissa  

Alissa kring  
code:   

lagergroepalissa  

14u-

15u 

   Kring lena  
code:   

lagergroeplena  

   Kring Lena  
code:   

lagergroeplena  

Kring 
Sophie  
code:   

lagergroepsophie  

15u-

16u  

              

Jitsi 
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Mogen we vragen om ons enkel te contacteren via email. 

We lijsten ze hier nog even voor jullie op! 

 

Too: too.vandebeek@onderwijs.gent.be 

Frie: frie.michielsen@onderwijs.gent.be 

Aisha: aisha.buadee@onderwijs.gent.be 

Evi: evi.behaegel@onderwijs.gent.be 

Lena: lena.dewilde@onderwijs.gent.be 

Alissa: alissa.adriaenssens@onderwijs.gent.be 

Charlotte: charlotte.vervaet@onderwijs.gent.be 

Sophie: sophie.colpaert@onderwijs.gent.be 

Elisabeth: elisabeth.berlo@onderwijs.gent.be 

Mieke: mieke.gys@onderwijs.gent.be 

 

Brigitte - directie: heteiland.dir@onderwijs.gent.be 

Kelly zorgcoördinator: kelly.heldenbergh@onderwijs.gent.be 

Carmen – secretaresse: heteiland.sec@onderwijs.gent.be 

Janne – stibo-verantwoordelijke: Janne.Schacht@stad.gent 

 

 

Graag willen we ook vragen om steeds 

 

adreswijzigingen  

wijzigingen van mailadressen  

wijzigingen van telefoonnummers  

 

door te geven bij Carmen - heteiland.sec@onderwijs.gent.be 

 

 

                

 
 

Contact 

mailto:too.vandebeek@onderwijs.gent.be
mailto:frie.michielsen@onderwijs.gent.be
mailto:aisha.buadee@onderwijs.gent.be
mailto:evi.behaegel@onderwijs.gent.be
mailto:lena.dewilde@onderwijs.gent.be
mailto:alissa.adriaenssens@onderwijs.gent.be
mailto:charlotte.vervaet@onderwijs.gent.be
mailto:sophie.colpaert@onderwijs.gent.be
mailto:heteiland.dir@onderwijs.gent.be
mailto:kelly.heldenbergh@onderwijs.gent.be
mailto:heteiland.sec@onderwijs.gent.be
mailto:heteiland.sec@onderwijs.gent.be
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Heb je vragen, wil je iemand contacteren van 

onze school dan kan je terecht bij onze: 

 Directie: 

brigitte.wolff@onderwijs.gent.be 

 

 Brugfiguur: 

Naomi.Ryckewaert@stad.gent 

GSM: 0470/ 20 02 82 

 

Jullie kunnen met vragen ook steeds terecht bij de 

opvoedingswinkel van Gent. 09 323 55 10 

 

Beste leerlingen, ouders en leerkrachten, 
  

In deze spannende tijden zijn we in de paasvakantie enkele dagen 
open en kan je bij het CLB terecht met vragen m.b.t. het welbevinden, 
de gezondheid, de onderwijsloopbaan / studiekeuze en het leren & 
studeren. We bieden ook een luisterend oor. 

  
Je kan bij ons terecht via onthaal 
09 323 53 00 en clb@stad.gent 
Een medewerker zal je te woord staan. 
dinsdag 7 en 14 april van 9u - 12u en 13u30 - 16u 

donderdag 9 en 16 april van 9u - 12u en 13u30 - 16u 

  
Wil je liever anoniem chatten, dan kan je terecht bij CLBch@t op 
ma-di-wo-do 14u - 21u 

 

 

Alle activiteiten die we voorzien 
hadden zijn allemaal geannuleerd! 
 

 

 

 

Vragen of 

opmerkingen 

mailto:brigitte.wolff@onderwijs.gent.be
mailto:Naomi.Ryckewaert@stad.gent
mailto:clb@stad.gent
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JITSI STAPPENPLAN 

Stap 1 

Ga naar google chrome 

Surf naar:   https://jitsi.meet.si/ 

klik op START CALL 

 

Stap  2 

Schrijf hier de code van je juf in. 

 

Stap  3 

Zet je camera aan! 

 

Stap  4 

Start met babbelen   

https://jitsi.meet.si/

