SCHORSING LESSEN
MAATREGELEN CORONAVIRUS
Beste ouders,

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?
Om de veiligheid van onze kinderen zo veel mogelijk te garanderen, vragen we om zo
weinig mogelijk kinderen naar school te sturen. Uw kind blijft thuis als:
•
•
•
•
•
•

één van beide ouders thuis is (ook al werkt deze in de zorgsector)
beide ouders thuis zijn
een ouder van thuis uit werkt
het kind door anderen kan opgevangen worden (buren, vrienden, grote
broer of zus)
het kind of één van de gezinsleden ziek is
…

De gezondheidsdeskundigen raden wel ten stelligste af om kinderen nu te laten
opvangen door hun grootouders.
De opvang die de school voorziet, is wel degelijk een NOODOPVANG. Kinderen worden
NIET door de eigen klasleerkracht opgevangen. Wij rekenen erop dat iedereen zijn
verantwoordelijkheid opneemt en op zoek gaat naar creatieve oplossingen voor de
opvang van de kinderen.
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. vrijdag 3 april
2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. De
lessen starten (zonder tegenbericht) terug na de paasvakantie op maandag 20 april.

Extra aandachtspunten
- Kinderen die naar de noodopvang komen, MOETEN een hele dag op school blijven
en ’s middags blijven eten. Kleuters MOGEN een halve dag naar de noodopvang
komen.
- De noodopvang is er van 08.30u tot 15.30u (opvang door de school vanaf 08.15u tot
15.45u).
- De ontbijtactie van de ouderraad gaat NIET door.

SCHORSING LESSEN
MAATREGELEN CORONAVIRUS
Wat kan je als ouder doen?
Hou zeker de website en de Facebookpagina van de school in de gaten. Hierop
verschijnt regelmatig nieuwe informatie.
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

Met vriendelijke groeten,
Het Berkenboomteam

