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vrijdag 13 maart 2020
Geachte opvoeder(s) en ouder(s),
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere
verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie de
ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien. Prioritair geven we voorrang aan de leerlingen waarvan
de beide ouders of de alleenstaande ouder tewerkgesteld zijn in de zorgsector. Na screening bij ons
personeel merken we dat we slechts in opvang kunnen voorzien voor een 50-tal kinderen. Dit omdat
we ook geen grote groepen mogen samen zetten en dus rekening houden met hygiëne, afstand,
ventilatie…
DAAROM ONZE UITDRUKKELIJKE VRAAG AAN OUDERS DIE ZELF IN OPVANG VOOR HUN KIND(EREN)
KUNNEN VOORZIEN DIT ZELF TE DOEN EN HUN KIND(EREN) NIET NAAR SCHOOL TE STUREN!
Dag na dag zal een update gemaakt worden van de situatie aangezien we rekening moeten houden
met de gezondheid van ons personeel.
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze
periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. De leerlingen
van het lager kunnen de tot op heden geziene leerstof blijven inoefenen via het online platform
‘Bingel’. De leerkrachten zullen hiervoor taken klaarzetten.
Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich
grieperig voelen). Als die optreden, blijft je kind thuis en neem je contact op met de huisarts.
Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-metkinderen-over-het-coronavirus
Meer informatie?
- Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
- Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
- Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
De voor- en naschoolse opvang gaat door zoals op een gewone schooldag. Dat betekent dat er
betaald wordt vanaf 7 uur tot 8.15 uur en vanaf 16 uur tot 18.30 uur. Op woensdag vanaf 11.35 uur
en op vrijdag vanaf 15.15 uur. De betalende opvang wordt georganiseerd door H. Hart. Hiervoor
moet niet ingeschreven worden.
Om de opvang tijdens de schooluren goed te kunnen organiseren, vragen we wel om VOORAF (voor
18.00 uur de dag voordien!) in te schrijven. Zo krijgen we zicht op het te verwachten aantal
deelnemers. Aan de kinderen die naar de opvang komen, wordt gevraagd boterhammen mee te
brengen. Er worden geen warme maaltijden voorzien. Wie inschrijft, komt een volledige dag.
Inschrijven voor de week van 16 tot 20 maart 2020 kan via deze link:

http://bit.ly/OpvangWeek1
We houden u op de hoogte via onze webpagina www.kinderlandweb.be voor de weken nadien.
We bekijken deze situatie dag per dag en volgen verder de richtlijnen van de overheid.
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