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Beste ouders 
 
 
De Nationale Veiligheidsraad heeft gisterenavond 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.  
Isolatie en social distancing (afstand houden ten opzichte van elkaar) zijn uitgangspunten bij  de nieuwe 
maatregelen die de verspreiding van de epidemie moeten tegen gaan.  Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 
maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.  
 
 
Wat betekent dit voor onze school? 
 

Alle lessen worden geschorst maar de school gaat niet dicht. We blijven een crisisopvang verzekeren maar 
willen voorkomen dat onze school een broeihaard blijft door kinderen die komen en gaan. Waar isolatie en 
opvang in het eigen gezin kan, raden we dat heel sterk aan. De overheid verwacht een gedeeld engagement. 
 
Kinderen voor wie ouders niet in opvang kunnen voorzien zijn welkom op school. Ouders die in een zorgsector 
werken worden daar in deze tijden meer dan nodig verwacht. In andere gevallen is het binnen het gezin kijken 
naar haalbare mogelijkheden. Mogelijk in afwisseling met de partner.  
 
De opvang van kinderen laten gebeuren door grootouders wordt door gezondheidsdeskundigen afgeraden 
omdat ze tot een kwetsbare groep behoren. De leeftijd van ouderen wordt niet gedefinieerd, maar we zetten 
die op 65-plus. Wetende dat mensen in het onderwijs tot die leeftijd moeten werken. 
 
De opvang in onze school zal gebeuren van 8.30 tot 15.30 uur. Op woensdag tot 12.00 uur. Kinderen die ’s 
middags naar huis gaan kunnen niet meer terug komen. De opvang is een hele dag of enkel in de voormiddag.  
We vragen dat de kinderen zich warm genoeg kleden en papieren zakdoekjes meebrengen. Zieke kinderen of 
kinderen die koorts hebben worden niet opgevangen. Wij willen graag een optimale bescherming kunnen 
bieden aan onze  personeelsleden en de andere kinderen. Wij hebben geen weet van voor-of naschoolse 
opvang door de gemeente. 
Voor het “plezier” een dagje komen “spelen” is NIET mogelijk. Wij verzorgen enkel crisisopvang en houden 
daarbij rekening met  (hand)hygiëne, afstand houden tot elkaar,  voldoende ventilatie van de ruimte ... 
Hoe de opvang concreet zal lopen wordt maandag met het team bekeken. 
 
 
vragen en communicatie 
 

Als school proberen we de komende weken de contacten met externen en ouders zoveel als mogelijk te 
beperken en indien mogelijk te vermijden. Mocht je met vragen zitten, dan kan je contact opnemen met de 
school en de directie tijdens de openingsuren. Een mailtje aan de juf is mogelijk. Het emailadres vind je terug 
op de schoolwebsite. 
 
Waar nodig zullen we per email met jullie communiceren. 
Van elk gezin hebben we een emailadres. Mogen we vragen dit even op te volgen en ons eventueel nog een 
emailadres te bezorgen. Deze brief wordt ook per mail verstuurd. 
 
 



 
Thuis leren? 
 

Na de paasvakantie starten we in de lagere school met een achterstand en zullen we de essentiële gemiste 
leerstof bijwerken.  Vijf weken geen onderwijs heeft een zekere impact.  
Tijdens de komende periode raden we aan dat de kinderen thuis regelmatig lezen en oefenen op Scoodle Play 
of Bingel. In de lagere school krijgen de kinderen hun werkschriften mee naar huis waardoor ze zaken kunnen 
opfrissen, oefeningen opnieuw maken. Misschien stuurt de juf een bericht met de oefeningen die je kan 
maken. Een vorm van thuisonderwijs. We houden jullie op de hoogte en je krijgt daarover ten gepaste tijden 
de nodige informatie.   
 
 
activiteiten en acties 
 

De tweedekansbeurs wordt geannuleerd. De werkgroep zal de mensen contacteren die reeds een tafel 
reserveerden. De centen worden terug bezorgd. 
 
Lekkerland 2020 is nog lopende en ronden we af zoals gepland. De bestelbonnen mogen tot en met 23 maart 
op school worden afgegeven. Indien mogelijk mag je ons het totaal ingescand of op mail bezorgen. De centen 
kan je overschrijven op de schoolrekening. 
De dozen met wafels en koekjes kunnen de verkopers of hun ouders eventueel komen afhalen in de school op 
volgende momenten :    
- donderdag  02/04 tussen 15.30 en 17.30 uur        
- vrijdag 03/04 tussen 8.15 en 9.00 uur 
- vrijdag 03/04 tussen 15.30 en 16.30 uur 
 
stickers Rode Kruis 
Tot en met vandaag kon je stickers bestellen om de lokale werking van het Rode Kruis te steunen. Deze 
stickers worden na de paasvakantie op 22 april in de school verdeeld. Tegen dan hopen we terug in een 
“normale” situatie te zitten.  
 
 
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 kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-
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 komende weken zullen voor iedereen op een “vreemde  manier” verlopen. De overheid rekent op ieders 
engagement om deze coronacrisis onder de knie te krijgen en de afgesproken maatregelen na te leven.  
We blijven bereikbaar voor jullie vragen en hopen jullie na de paasvakantie fris en gezond weer te zien. 
 
Vele groeten 
namens het schoolteam 
Peter Vervloet 
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