Steenhuffel, 13 maart 2020

Alle lessen worden geschorst en er wordt minimale opvang voorzien
(Minimaal = voor wie het echt niet anders kan)

Beste 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 minimale opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders
zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De
gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Hoe organiseren we deze opvang?
-

-

De normale schooluren blijven gelden.
Er zijn geen lessen.
Je kan inschrijven voor deze opvang (niet bindend) via een online module. Dit zal mogelijk zijn per voor- of
namiddag. Leerlingen kunnen enkel gebracht of opgehaald worden op de normale tijdstippen (ochtend –
middag – avond). Gelieve je kind aan de schoolpoort af te zetten en niet onnodig de school te betreden.
De link naar de online module zal zo snel mogelijk gecommuniceerd worden. Zo hebben we alvast een idee
aan hoeveel leerlingen we opvang moeten bieden.
Tijdens deze opvang mogen leerlingen eigen spelmateriaal meebrengen (niet digitaal). Voorzie dit steeds
van de naam van je kind Voor- en naschoolse opvang blijven voorlopig op dezelfde manier verlopen
Er zijn geen warme maaltijden. Op de school wordt enkel water gegeven.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie,....

Wat met de leerstof in de lagere school?
De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. De komende week zitten de
leerkrachten daarover samen. Je krijgt daarover ten gepaste tijde verdere informatie.
De leerlingen krijgen vandaag hun werkboeken mee naar huis. Als ouder kan je reeds gemaakte bladen herhalen,
inzetten op lezen,… . Er dient geen nieuwe leerstof gemaakt te worden – gelieve niet voorop te werken in de
schriften. Het is wel belangrijk om mee te werken aan het ‘onderhouden’: lezen, maaltafels herhalen, eens een
woordpakket schrijven,... We weten dat het niet vanzelfsprekend is, maar het is absoluut niet wenselijk dat een
kind 5 weken niets herhaalt.

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, neem je contact op met de huisarts.
Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderenover-het-coronavirus

Bereikbaarheid school
De school is tijdens de schooluren bereikbaar op het nummer 052 30 35 82.
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.

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
Met vriendelijke groeten,
Pieter Sarens

