
 
 
 
Beste ouders 

  
Het nieuwe schooljaar staat voor de deur.   
Ons leerkrachtenteam staat te popelen om van start te gaan op dinsdag 1 september 
2020 om uw zoon/dochter terug een fantastisch schooljaar te bezorgen. 
 
 

Met deze brief willen we u graag informeren i.v.m. een aantal wijzigingen: 
 
 

Zachte landing nieuwe schooljaar 
 
 

In de infokrant van juni kreeg u reeds te horen dat de huisbezoeken voor de 
leerlingen van het 1ste tot het 6de leerjaar dit jaar niet zullen doorgaan omwille 
van COVID-19. 
Misschien vernam u ook al via sociale media dat ons peuter- en kleuter 
wenmoment geannuleerd werd? 
 
Graag nodigen wij u daarom uit op donderdag 27 augustus (van 15u tot 20u) een 
vrijdag 28 augustus (van 9u tot 12u en van 13u tot 17u).  Na afspraak zijn jullie 
allen van harte welkom om het nieuw klasje van uw peuter/ kleuter/ lagere schoolkind 
te ontdekken.  
Let op:  De 9 nieuwe leerlingen bij ons op school konden reeds een afspraak maken 
en hoeven dus niet meer online in te schrijven. 
  
Online inschrijven is mogelijk via onderstaande link. 
https://forms.gle/FgqMJ99jZYTHpECT6  
Na inschrijving, krijgt u een bevestiging via mail. 
  
Houden jullie rekening met volgende maatregelen wanneer u samen met uw 
zoon/dochter langskomt in de klas. 
  

-    Respecteer start- en einduur. 
-    Wie ouder is dan 12 is verplicht tot het dragen van een mondmasker. 
-    Ontsmetten van de handen is verplicht bij het betreden van het schoolgebouw. 

 
Brengen de leerlingen van de lagere school een doos of zak mee om de 
schoolboeken mee te nemen naar huis?  Dan kunnen deze al gekaft 
worden.  Leerlingen van het 1ste leerjaar hoeven niks te kaften.  
 
Inloggen Google Classroom 
 
De gebruiksvriendelijke app “Google Classroom” blijven we gebruiken op onze school.   
 

 
Een nieuwe virtuele klas staat reeds klaar voor jou! 
Zeer binnenkort zal in jouw klas een lijstje geplaatst worden met alle nodige materialen, …   

https://forms.gle/FgqMJ99jZYTHpECT6


 

 
Wat moeten jullie nu nog doen? 
 

 
*** Bent u ouder van een NIEUWE leerling(e)? Dit zijn jouw inloggegevens. Liep uw 
zoon/dochter reeds school bij ons, ga dan meteen naar onderstaand kader. 

voornaamfamilienaam@schooldeooievaar.be 
(bijvoorbeeld: woutverleye@schooldeooievaar.be) 

wachtwoord: leerlingen 

Bij het inloggen de allereerste maal zal gevraagd worden om een nieuw wachtwoord in te 
stellen.  Noteer dit en bewaar het zorgvuldig. 

 

met tablet of  smartphone met PC 

Download of open  
de app ‘Google Classroom’ 
 
Log in met je schoolaccount 
voornaamnaam@schooldeooievaar.b
e 
(bv. woutverleye@schooldeooievaar.be) 
 

Je zal zien dat een nieuwe klas voor 
je klaarstaat, jij hoeft enkel nog te 
klikken op ‘deelnemen’. 
 
 
 
 
  

Surf naar www.google.be 
 

Log in met je schoolaccount 
voornaamnaam@schooldeooievaar.be 
(bv. woutverleye@schooldeooievaar.be) 
 

 

Ga naar Google Classroom. 

 
 

Je zal zien dat een nieuwe klas voor je klaarstaat, 
jij hoeft enkel nog te klikken op ‘deelnemen’. 

 

! Ben je je wachtwoord vergeten?  Stuur gerust een e-mail naar jouw 
  klastitularis. Alle e-mailadressen zijn beschikbaar op de schoolwebsite   

  https://www.gemeenteschool-damme.be/ 
    
 

 

mailto:voornaamfamilienaam@schooldeooievaar.be
mailto:voornaamfamilienaam@schooldeooievaar.be
mailto:woutverleye@schooldeooievaar.be
mailto:woutverleye@schooldeooievaar.be
http://www.google.be/
mailto:woutverleye@schooldeooievaar.be
https://www.gemeenteschool-damme.be/


! Wanneer je graag een melding krijgt op je tablet/ smartphone als er 
een  nieuw bericht op Classroom geplaatst werd door de leerkracht, kan je dit 
aanpassen bij instellingen na het openen van de app Classroom.  

 
! Elke leerling(e) heeft slechts één account.  Geven jullie daarom de 
wachtwoorden door aan elkaar indien jullie gescheiden zijn? 

 
! De app downloaden is echt een must.  Je kan er nl. heel makkelijk schakelen 
tussen verschillende accounts indien meer dan 1 kind school loopt bij ons. 
 

  
 
 

 

 
Veel succes! 
En tot zeer binnenkort! 

 
Directie en leerkrachten van Het Spoor 
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