Chers élèves de 6QTTBA,
J’espère que vous allez bien malgré cette situation plutôt inhabituelle
et plutôt inconfortable…
J’ose croire que vous respectez bien les règles imposées par le
gouvernement pour pouvoir mettre au plus vite un point final à cette
crise et reprendre le plus rapidement possible le cours normal de nos
vies ..il en va de notre santé à tous et à celle de nos proches …
Comme vous le savez , les cours sont suspendus mais cela ne veut pas
dire que nous sommes en vacances …
je vous conseille donc de “profiter” de ce moment
• pour mettre votre cours (fgc et obg) bien en ordre
(= toutes les feuilles complétées, classées correctement dans les
parties respectives )
• de réviser vos phrases –types ( bestelling/ bericht van verzending)
• de revoir les points de grammaire suivants :VTT & OVT(+ tps), la
subordonnée et le passif
Par ailleurs pour ne pas perdre le rythme et vous permettre de rester à
flot …je vous ai écrit un petit mot en néerlandais dans lequel je vous
pose quelques questions auxquelles j’aimerais que vous répondiez…
Je reste à votre entière disposition si vous avez des questions ou si vous
désirez des exercices sur l’un ou l’autre sujet …
Je vous souhaite une bonne fin de semaine et attends votre mail d’ici
mercredi prochain…
A bientôt
Mme Bonnaud ( valbonnaud@gmail.com)
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Beste leerlingen van het 6 jaar
(6qttba),
Het coronavirus houdt ons bijna allemaal letterlijk “ gegijzeld”.
Onze school is gesloten en er worden geen lessen meer gegeven…
Dat wil niet zeggen dat ik niet aan jullie denk…in tegendeel, ik maak
me wat zorgen over jullie en het verdere verloop van het schooljaar !!!
Op sociale media, op TV, op de radio, in al onze gesprekken met
familie, vrienden en kennissen gaat het slechts over één ding : HET
CORONAVIRUS!!!
Zoals jullie het weten beleven we iets uitzonderlijks en vreselijks …
De scholen zijn gesloten, de restaurants en cafés ook , veel winkels
moeten sinds gisteren hun deuren sluiten …
We mogen zelfs niet met vrienden afspreken, we moeten afstand
houden van mekaar …
We mogen alleen naar de winkel om eten te kopen, of om essentiële
dingen te gaan doen …
Aan sport doen is belangrijk en dat mag nog wel maar wat doe je als
alle sportactiviteiten worden afgelast ( en dat je alleen wat mag
fietsen of wandelen buiten met je broer of zus of slechts één vriend )
Dat is ook niet zo leuk, he!!!
Dit is echt geen gewone situatie …nog nooit in mijn carrière heb ik
zoiets meegemaakt !!!
Maarhet is belangrijk dat we met z’n allen deze regels respecteren !
Zoals onze minister van gezondheid zegt : “ BLIJF IN UW KOT” met
andere woorden : blijf thuis!!!
Dat is e enige manier om de verspreiding van het virus te vertragen en
te beperken …

Met deze mail wil ik graag weten:
- Hoe het met jullie in deze moeilijke tijden gaat ?
- Hoe jullie dit beleven ?
Ik vraag me af of jullie bang zijn ?
Ik wil ook graag weten wat jullie doen om jullie bezig te houden ?
Ben je ziek geweest of is iemand van je familie besmet met het virus ?
…
Stuur mij een mailtje en vertel het mij…
Zeg me hoe je je voelt en wat je tijdens deze eerste week allemaal
hebt gedaan ?
Heb je vragen dan mag je die ook sturen …
Ik sta voor jullie paraat.
Indien je vragen hebt mag je mij opbellen op het n°0477/ 28 67 87
Je tekst stuur je me op dit adres: valbonnaud@gmail.com
Groetjes allemaal ,
P.S.: Zorg goed voor jezelf en voor de mensen die je lief hebt…
Mevrouw Bonnaud

