Extra nieuwsbrief
n.a.v. CORONAVIRUS
opschorting lessen
vrijdag 13 maart 2020
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?
De lessen worden opgeschort. Uiteraard vallen alle naschoolse activiteiten ook weg.
Werken jullie in de gezondheidszorg, de openbare veiligheid (bv. Politie, brandweer …) of moeten
jullie beroep doen op een ‘risicogroep’ voor opvang, dan kunnen jullie je kind naar de opvang in
school brengen.
We vragen met aandrang dat enkel deze groepen de kinderen naar school sturen.
De bedoeling van de overheid is om in het kader van de bestrijding van het coronavirus zoveel
mogelijk kinderen thuis te houden. Dergelijke verregaande maatregelen hebben maar effect als
iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.
Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en loopt tot aan de paasvakantie. Gedurende deze
periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
Kinderen van de lagere school krijgen vandaag de werkboeken mee naar huis. Ten laatste woensdag
volgt via mail welke opdrachten en taken uw kind tijdens deze periode moet maken. Om
leerachterstand te beperken, verwachten we dat deze taken effectief gemaakt worden.
Concreet


Het secretariaat blijft bereikbaar van 8 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u. (op woensdag enkel
in de voormiddag)



Kinderen die toch gebruik moeten maken van de opvang en over de middag op school
moeten blijven, brengen hun eigen lunchpakket met drankje mee. Enkel het toezicht wordt
aangerekend.



Er is enkel opvang van 8 u. tot 17 u. Hiervoor gelden de gewone tarieven.



Op woensdag sluit de school om 12 u.



De Paddenstoel informeert de ouders zo snel mogelijk als zij al of niet opvang organiseren.



Om een duidelijk zicht te krijgen op het aantal aanwezige kinderen vragen we dat jullie voor
zondag 15 maart om 18 u. de onderstaande link invullen. Volgende week ontvangen jullie
een nieuw document.
https://forms.gle/ypyb2aDphpzv6ezV9

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-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-voorouders

Met dank en vriendelijke groet namens de directeurs van de scholengemeenschap,
Michel Goeman, Christophe Vanpoucke, Marleen Baes, Dries De Rycke, Kris Koelman, Marc Slosse,
Anne Dierickx

