Schorsen van de lessen en opvang op school
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 de kwetsbare
groep mensen. Oudere mensen, mensen met zwakke gezondheid,… (volgens de richtlijnen van de overheid.)

Wat betekent dit voor onze school ?
• Alle lessen worden geschorst.
• Ouders die voor opvang kunnen zorgen, houden hun kinderen thuis. Hiervoor moeten geen
afwezigheidsbriefjes worden binnengebracht.
• Ouders die niet in staat zijn hun kinderen anders op te vangen, kunnen beroep doen op de opvang van
de school. De opvang wordt georganiseerd van 7u tot 18u.
• Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart ’20 om 24 uur en duurt tot normaliter tot 3 april ‘20, tenzij
andere maatregelen worden gecommuniceerd.
Wat moet je als ouder doen als je je kind thuis houdt?
• Verwittig de school per mail directeur@vinho.be of telefoon 03 667 54 91 wanneer uw kind niet
aanwezig zal zijn.

Wat moet je als ouder doen/weten als je je kind door de school moet laten opvangen.
• Opgeven wanneer uw kind aanwezig zal zijn op de school. (Doormiddel van strookje onderaan de
brief.)
• Al de opvang: zowel kleuter, lagere school, voor en naschoolse opvang zal doorgaan op de
hoofdvestiging van onze school. Dit wil zeggen Horendonk 265.
Algemene informatie:
• Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-metkinderen-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/

We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. We willen heel graag het belang van de
preventieve maatregelen, zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen, benadrukken en rekenen hiervoor
op uw medewerking.
Directie en leerkrachten

Aanwezigheid opvang: kruis aan wanneer uw zoon of dochter aanwezig zal zijn.
Leerling: ………………………………………………………………… Klas:………………………………………
Maandag: 16-03
Voorbewaking
Voormiddag
Namiddag
Nabewaking

Dinsdag 17-03

Woensdag 18-03

Donderdag 19-03

Vrijdag 20-03

