Coronavirus: Lessen geschorst vanaf maandag 16 maart
13 maart 2020
Beste ouder(s)
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen op te schorten 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. We zullen elke week op maandag en donderdag digitaal schoolwerk
bezorgen voor uw kind. De eerste keer zal op dinsdag 17 maart zijn.

Zoals de overheid gevraagd heeft, zal de school opvang verzekeren voor de leerlingen
- van ouders die in de zorgsector werken.
- van ouders die een veiligheidsberoep uitoefenen.
- van ouders die geen enkele opvang voor hun kind kunnen regelen.
Om praktische redenen vragen wij u, deze link in te vullen indien u opvang nodig hebt. Wij vragen echt om
het aantal leerlingen tot een minimum te beperken. Als scholen als babysit gebruikt worden, dan heeft de
maatregel geen enkel effect.

De noodopvang wordt als volgt georganiseerd:

-

Er wordt enkel toezicht voorzien. Er zal geen les gegeven worden.

-

De schooldag start om 8.30 en eindigt om 15.25. U kan uw kind afzetten en ophalen op
speelplaats 1 van de lagere school, via de speelplaats van de kleuters, niet via de gebouwen.

-

Er is geen voor- of nabewaking.

-

Er worden geen rijen georganiseerd.

-

Tijdens de middag is er geen soep of warme maaltijd mogelijk.

-

Kinderen komen in uniform naar school.

-

Leerlingen mogen eigen materiaal meebrengen om zich zelfstandig bezig te houden. Dit hoeft
niet schoolgerelateerd te zijn. Elektronische spelletjes kunnen echter niet.

-

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, … .

Tijdens de volgende personeelsvergadering zal nagegaan worden hoe we de gemiste leerstof bijwerken. U
krijgt daarvoor ten gepaste tijde de nodige informatie.

Vriendelijke groet
Machteld Vanhulle, directeur lagere school
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