2019-2020
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.
De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door
hun grootouders.
Wat betekent dit voor onze school ?
• Alle lessen worden geschorst.
• Ouders die voor opvang kunnen zorgen, houden hun kinderen thuis.
• Voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien blijven we
opvang op school voorzien.
• Voor leerlingen die anders opgevangen worden door kwetsbare groepen blijven we
opvang op school verzorgen.
• Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt tot 3 april, tenzij
andere maatregelen.
• Er moeten geen afwezigheidsbriefjes bezorgd worden.
• Leerlingen krijgen een takenpakket mee.
• Indien uw kind vandaag niet aanwezig was op school, willen wij u vriendelijk vragen
om het nodige materiaal vanaf maandag 16 maart op te halen op het secretariaat.
Wat moet je als ouder doen als je je kind thuis houdt?
• Je zorgt voor goede opvang thuis of elders.
• Je vult via GIMME (invulstrook) in dat je geen opvang nodig hebt, dit ten laatste op
zondag 15 maart 2020.
• 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
en blijft uw kind thuis.

Wat moet je als ouder doen als je je kind door de school moet laten opvangen?
• Je vult via GIMME de invulstrook in zodat wij weten wie er opvang nodig heeft, dit
ten laatste op zondag 15 maart 2020.
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• We hanteren dezelfde begin- en einduren als een normale schooldag. Kinderen
kunnen ook blijven ineten.
• De voor- en naschoolse opvang gaat ook gewoon door. Echter op vrijdag eindigt de
nabewaking om 16u30.
• Omdat er geen vrijwilligers zijn is er geen fiets- en voetgangerspooling voorzien.
➔ Afspraken hieromtrent zijn:
-

Kinderen worden afgehaald aan de Moerkantsebaan als u met de auto bent.
Fietsers en voetgangers worden opgehaald op de speelplaats.
Ouders dienen een schriftelijke toestemming te geven als het kind alleen naar
huis mag komen.

Algemene informatie:
• Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoespreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• Website met informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl
• Karrewiet

We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. We willen heel graag het
belang van de preventieve maatregelen benadrukken en rekenen hiervoor op uw
medewerking.
Directies en leerkrachten Potlodenschool
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