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Bestemd voor: 4de, 5de en 6de lj
Beste Ouders,
Vanaf maandag 18 januari 2021 starten wij in onze school opnieuw met
huiswerkbegeleiding voor onze leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.
We organiseren deze huiswerkbegeleiding in samenwerking met de opvang in
onze school. Dit houdt in dat de leerlingen ingeschreven worden in de opvang
en voor de begeleiding/opvang 1,80 euro betalen. ( = normale opvangtarief)
Wat houdt het in ?
Elke maandag, dinsdag en donderdag (uitgezonderd vrije, studieen vakantiedagen) van 15u20 tot 16u15 zal er huiswerkbegeleiding gegeven
worden .
De kinderen zullen daar onder begeleiding van een juf of meester hun taken,
lessen en toetsen kunnen maken, leren of voorbereiden.
Daarna gaan de kinderen naar de opvang waar een ouder het kind kan komen
afhalen. Ouders die hun kind niet komen afhalen vóór 16u30 betalen het
gewone tarief (0.90€/half uur) verder.
Let op! Een kind mag nooit alleen naar huis gaan tenzij met schriftelijke
toestemming van ouders en directie. Deze schriftelijke toestemming dient u
voordat de huiswerkbegeleidingmomenten starten, in orde te brengen.
We zullen enkel starten wanneer we minimum 10 kinderen hebben met een
maximum van 20.
Gelieve uw zoon/dochter in te schrijven via een mail, te sturen naar
els.boelen@broederschool-genk.be met
1. de naam, voornaam, klas van uw kind
2. op welke dagen (maandag, dinsdag en/of donderdag) hij/zij zal
deelnemen aan de huiswerkbegeleiding.

3. Indien u wenst dat uw kind alleen naar huis gaat na de
huiswerkbegeleiding, gelieve dit dan ook te melden, zodat de nodige
documenten gereed gemaakt kunnen worden ter ondertekening.
4. Telefoonnummer van mama en/of papa die we kunnen bellen in geval van
nood.
De eerste 20 kinderen die inschrijven, zullen mogen starten. De leerlingen
die in het eerste trimester ingeschreven waren, krijgen voorrang maar ook
zij dienen zich opnieuw in te schrijven!

Met vriendelijke groeten, het huiswerkteam
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